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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 4837.

Island, ang. Betingelserne for Opforeisen af Tomt- 7jj!^
huse paa Vestmannoerne. Khavn den 7. Januar

1837*. — Publiceret paa Vestmannfjeme 1837. — Rentek.

Isl. Copieb. 12, Nr. 470.

Da det ved den med Hr. Stiftamtmandens behage-

lige Betænkning af 8. August f. A. hertil indkomne Skri-

velse fra den som Sysselmand paa Vestmanno fungerende

Ghirurg Bolbroe er oplyst, at det nuværende Antal Tomt-

huse sammesteds er ved det tiltagende Fiskerie og den

forogede Handel blevet utilstrækkeligt, saa bifalder Kam-

meret, at saa mange af disse Huse endnu efterhaauden .

maae opfbres, som Hr. Stiftamtmanden til enhver Tid

anseer det for hensigtsmæssigt at meddele Samtykke til,

dog ikkun under den Betingelse, at alle de nye Huse

tækkes med Tommer og ikke med Gronsvær. Lige-

ledes bifalder Kammeret, at den aarlige Jordebogsafgift

for ethvert af disse nye Huse maa bestemmes til 4 Lpd.

Platfisk, og at Afgiften for dem af de ældre, hvis Tag

ombyttes og lægges af Træ, maa modereres ligeledes

til 4 Lpd. Plalfisk. — Rentekammeret den 7. Januar 1837.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords 19. Januar.

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1837 til

samme Tid 1838. Friåriksgåfu den 19. Januar

1837. —— Islandsk: Original -Gjenpart i det islandske

Departement, trykt som Schema paa et Halvark i Folio, hvori

Tallene ere indskrevne ved Udfærdigelsen
;
jevnf. Sig. Hansen:

MUm verolagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I,

234 ff.

>) see Canc. Skriv. 22. Novbr. 1836.

XI. B.



2 Capitelstaxt for Norder-Amtet

1837. Gapituls-Taxti fyrir Hunavatns og Skagafjarbar s^slur

19. Januar, i Islands norbur- amti, gildandi fra mibju Maji månabar
4837 til scimu tibar 1838.

A. Fribur peningur.
lagt i 1 hundrab:

1. 1 kyr, Stil 8 vetragomul, sem
beri fra mibjum Oktobri til

Novbr. loka, i fardftgum . .

jt. 6 ær, 2 til 6 vetragml., lobnar

og lmbd. i fard. 1837, hver å
3. 6 saubir, 3 til 5 vetra gamlir

å hausti hver å
4. 8 saubir tvævetrir å hausti

hver å
5. 12 — veturgamlir —
6. 8 ær geldar —
7. lOdo.mylkar .... —
8. 1 pulshestur taminn, 5 til 12

vetra, i fardtfgum . . hver å
lagt i 90 ålnir:

9. 1 hryssa, jafngtfmul i fard.

B. Ull, smjOr og t61g.
lagt i 1 hundrab:

10. 120 S af hvi'tri ullu, vel

[weginni 1 pd. å
11. 120 7£afmisl. do. do. —
12. 120S af surusmjori,

vel verkubu .... —
1 3. 120% af t61g, forsvar-

anlega bræddri ... —
C. T6 vara af ullu.

lagt i 1 hundrab:
14. 30 % hespugarns, 3 til 6 i

pundinu, lialdi hver hespa
1 1 skreppur, og hver skreppa
44 J)ræbi 1 pd. å

15. 60pGreingirnissokka, 1 par å
1 6. 30 do. tvi'bands gjald-

sokka —
17. 120 pc5r tvi[>umlabra

sjévetlmga —
18. 20 eingirnis peisur . hver å
19. 15tvibandsgjaldpeisur —
20. 120 al. gjaldvobar vabmåls,

ålnar breibs .... 1 alin å
21 . 120 al. gjaldvobar einskeptu^

1 al. til 5kv. å breidd 1 alin a
D. Fiskur.

lagt i 1 hundrab:
22. 6 vættir af saltfiski (klip-

fiski) vættin å
23. 6 do. af hSrbum fiski —
24. 6 do. af småfiski . .

—
25. 6 do. af fsu —
26. 6 do. af håkalli hertum —

Silfur-

mynt
Hundrab

Rbd.

32

3
2
3
1

11

3
3
3
3
2

70

21

25
2

88

76

44

18
16

17

15

23
17

'/2

21

5
47
68

21

11

7

37
23'/

18

62 ya

Rbd.

32

20

28

25
27
24
19

11

9

22
20

21

18

7
10

6
9
10

26

13

18

20
19
19
15

Rbsk.

25

45

36

72
12
16

16

76

90
»/:

48
i)

24

72

18

90

54

24
76
60

24

72

30
45
12

87

Alin.

Rbsk.

26

16Vi

22 7-2

207a
217a
197,
1572

97*

8

18

16

17

15

6
9

5
8

8 7a

21

11

14 y,

16
15 7a

15 y2

127«



Capitelstaxt for Norder-Amtet.

E. Lysi.

lagt i 1 hundrab:
27. 1 tunna hvallysisj 8pottarå
28. 1 do. hak alfslysis —
29. 1 do. sellysis —
30. 1 do. f)orskatysis —

F. Skinn.

lagt i 1 hundrab:
31. 4 fj6rb. nautskinns, 1 fjårb.å

32. 6 — kyrskinns .
—

33. 6 — hrossskinns —
34. 8 — saubskinns,

af tvævetrum og eldri —
35. 12 tj6rb. skinns afam

og veturg. saubum .
—

36. 6 fj6rb. selskinns .
—

37. 240 lambskinn (vor-

lamba) einlit ....

G. ^mislegt.

lagt i 1 hundrab:
38. 6 » af æbardun, vel hreins-

ubum 1 pd. å
39. 40 (t af do. 6hreins-

ubum —
40. 120 S af fuglafibri 10 pd. å
41. 480 — af fjallagrSsum

(lichen Island.') . .
—

42. Dagsverk um heyslåttar tim-

hvert å

n, 5 åln. a
43. LambsfcSbur 5 åln. å . . . .

Mebalverb å hveiju hundrabi
og hverri alin i fyrtbldum land-
aurum yerbur:
Eptir Litr. A, ebur i fn'bu ....

— B, — f ullu, smjori

og tålg

— iullar-t6vinnu
— i fiski ....
— i lysi ....

Silfur-

mynt
Hundrab Alin.

4837.

19. Januar,

- E>
-

- D, -
- E, -
- F, — i skinnavb'ru

En mebalverba summa allra

landaura, skipt meb 6, synir:

Mebalverb allra mebalverba . . .

Fribriksgåfu J^ann 19. Januar 1837.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

94 14 66 12
i 30 19 66 16

i 25 18 87 15
D 11 U »

4 22 16 88 13 1

/,

3 2 18 12 14 7.

2 43 »/« 14 69 12

2 10 16 80 isy8

1 31 15 84 127v
2 33 14 6 11

» 5 12 48 10

3 32 20 I 16

» 19 7 88 6 72

2 20V-2 26 54 21

1 1 1 »

» 73 1 » 1 4 7-2

1
i /

h 1 » 19 7a

» 22 11 1772

l> 20 60 1672
B u 11 40 9

u 18 54 15
u i) 17 73 14
1 a 15 55 7* 1272

» i 17 65 14 V»

1*



4 Capitelstaxt for Norder-Amtet.

4837. Capitelstaxt for Oefjords Syssel i Norder-
W^Januar.

Amtet? ffa m ml tø samm(J Tid

1838. Fri3riksgåfu den 19. Januar 1837. —
Islandsk: Original- Gjenpart i det islandske Departement,

trykt som Schema, hvori Tallene ere indskrevne ved Udfær-

digelsen
5

jevnf. Sig. Hansen: MUm verblagsskrår" i „Skyrslur

um landshagi å fslandi" I, 234 ff.

Capituls - Taxti fyrir Eyjafjaroar syslu i Islands

Norbur -am ti, gildandi fra mibju Maji raånabar 1837 til

somu tfbar 1838.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

26 y. 29 26 y* 23 ya•

47 y* 20 93 17

so y« 23 3 is y,

82 22 80 is y«

94

65

23

21

72

40

19

17

1 49 15 10 12

12 73 y» 12 73 y« 10

67 12 89 10 «/v

• ••••• • 22 27 48 22

18 y, 23 12 18 y,

18 22 48 18

15 18 72 15

• ••••• * » » » »

24 15 II
. 12

28 8 72 7

• ••••• * 7 8 72 7

64 13 32 io y,

89 y, 13 94 y* n
30 37 48 30

25 31 24 25

É » w

21 19 30 15 y,

18 19 12 15 ya

A. Nr. 1

— 2

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10 ...... 22 27 48 22

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22 . . . |

Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i den næst foran (S.

1—3) anførte Taxt for Hunavatns og Skagafjords Sys-

seler.



• «

• •••••

1837.

D. Nr. 25 2 73 16 54 13 19. Januar,,

— 26

E. Nr. 27 .

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri a lin i fy r-

toldum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, eour i friou 20.22 16

— B, i ullu, smjori og iélg 22.93 48V«

— G, — ullar I6vinmi . . . 18.35 UV«
— D, — fiski . . 17. 9 13 1

/«*

— E, — tysi 19.46 15Vs

— F, — skinnavoru .... 14.68 V* 12

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meo 6,

synir meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 18 Rbd. 77 Va Sk. [og alin] 15 Sk.

Frioriksgåfu J>ann 19. Januarii 1837.

B. Thorarerisen. Eptir constitution

H. Thoriacius.

Silfurmynt. Hundrao. Alm.

it DCI. KUSK* i\0SK. Rbsk.

2 73 16X \J 54 lo

2 22 13 OU lftl/u1U /'i

n % MV »

1 32 å
/i 20 lo

lX OU 20 60 ID /'i

lX 17 1
/-! 17X f 70' /o 1 A14:

QO Q2 loXtJ ROOU 1£ /'i

o 13X O 57 1 1
1

1

1X 10X \J 7ft o /a

2 3 16 24 1 Qlo

1 28 15 48 12

Q 44.fx 14 72 12

fi
!
/aU /3 16X \J 24 1 Qlo

Q 48 21X u
1 /

*

2 91

»

35

»

36

n

2872

38 19 15

82 1 i6ya

1 17 • 22 Va

Capitelstaxt for Norder Syssel i IN order-Amtet, 19. Januar,

fra Medio Mai 1837 til samme Tid 1838. Fridriks-



6 Gapitelstaxt for Norder-Amtet.

1837. gåfu den 19. Januar 1837. — Islandsk: Original-

Januar. Qjenpart i det islandske Departement, trykt som Schema, hvori

Tallene ere indskrevne ved Udfærdigelsen; jevnf. Sig. Hansen:

tt
Um verolagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I,

234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir NorBur syslu i Islands Norour-

amti, gildandi frå mioju Maji månaoar 4837 til sbmu

tioar 4838.

D.

Silfurmynt. Hundra?)

.

Alm.
Rhd KUSK.

Nr. 1
1 20 32 20 32w/W 16 VaX VJ / •

— 2 2 83 ya 17 21 14

— 3 . . . 3 87 23 42 19

4 2 94 23 80 19

— 5 2 14 25 72 20 Va

— 6 . . . 2 68 21 64 17Va

— 7 1 68 17 8 13Va

— 8 13 9 13 9 10'/2Av/ / i

— 9 10 .17 13 54 Va 11
-1 J.

Nr. 10 . . . • . . » 20 '/a 25 60 20 Va

— 11 18 22 48 18

— 12 16 20MV/ n 16
IQ 15 18 72 ID

Nr. 14 . . . . . . » 35 10 90 9
— 15 . . . 20 »/a 12 78 10

26 8 12 6'Yi

7 8 72 7

— 18 . . 64 13 32 10 '/a

— 19 . . . 90 Va 14 13 Va 11 Va

— 20 . . . 28 35 » 28

— 21 . . . 22 27 48 22

Nr. 22 . . . • . • » » l) 1)

89 Va 17 57 14

83 17 18 14

— 25
, 58 15 60 12«/a

— 26 . , 29 13 78 11

*) Rubrikkerne ere fuldstændig anforte i den her foran (S.

1—3) anfOrte Taxt for Hunavatns og Skagafjords Sys-

seler.



CjiPITELSTiXT FOR NORDER-AMTET.

• • t

• • • • •

Silfurmynt. Hund ra&. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

» i »

1
- i r

17'/a 17 70 Va 14

1 21 7a 18 34 '/a 14 Va

1 2 15 30 12

2 44 9 80 8

2 2'/a 12 15

l 23 7 42 6

S 93 7 72 6

73 '/a 9 18 Vh
1 51 '/a 9 21

6 15 » 12

3 8 18 48 15

» 31 12 88
— a

10 '/a

2 58 Va 31 30 25

» 37 Va 18 72 15

1 72 » D 14'/a

D 95 » 19

1837.

E. Nr. 27 . . » . 19. Januar.

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

~ 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Mefcalverb å hverju hundra&i og hverri alin i

fyrtoldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, ebur i fri&u ...... 19.53 iSVa

— B, i ullu, smjori og t6Ig 21.69 17Vs

— G, — ullar t6vinnu . . . 16.31 13

— D, — fiski 16. 5 13

— E, — tysi 17.13 Wh
— F, — skinnavoru 10. 8 8

En me&alver&a summa allra landaura, skipt meb 6,

synir mebalverb allra me&alver&a

[hdr.] 16 Rbd. 78 Sk. [og alin] 13Va Sk.

Fri&riksgåfu £ann 19. Januarii 1837.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula 19. Januar.

Sysseler i Oster -Amtet, fra Medio Mai 1837 til

samme Tid 1838. Fri3riksgåfu den 19. Januar



8 Gapitelstaxt for Oster-Amtet

1837. 1837. — Islandsk: Original- Gjenpart i det islandske

19. Januar. Departement, trykt som Schema, hvori Tallene ere indskrevne

ved Udfærdigelsen; jevnf. Sig. Hansen: MUm verolagsskrår" i

uSkyrslur um landshagi å Islandi" I, 234 ff. — Denne Taxt

anføres som publiceret i Norder-Mula Syssel.

Capituls-Taxti fyrir Norbur- og Subur-Mula syslur

i Islands austur-amti, gildandi fra mioju Maj i månaoar

4837 til sttmu tioar 4 838.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

D.

ltbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

9 23 9 18 >/a

— 2 . . . . • . 3 23 19 42 15 y»

59 21 66 i7y2

71 21 88 17 y«

— 5 . . . . . . 1 90 23 24 18 ya

. . . 2 65 21 40 17 ya

. . . 1 72 17 48 14

59 13 59 11

48 14 » 11

Nr. 10 . . . • . . » 19 23 72 19

16 20 i) 16

16 20 » 16

13 16 24 13

Nr. 14 . . . . • • » 22 6 84 5 !
/a

18 11 24 9

27 Va 8 57 7

6 7 48 6

54 y* 11 34 9

78 12 18 10

— 20 . . . 28 85 » 28

— 21 . . . 22 27 48 22

» • u «

— 23 . . . . . . 2 86 17 36 14

95 17 90 14 y2

— 25 . . . . . 2 24 y* 13 51 n
2 12 12 97a

') Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i den her foran (S.

1—3) anførte Taxt for Hunavatns og Skagafjords Sys-

seler.

i



Gapitelstaxt for Oster-Amtet. 9

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35 .

— 36 .

— 37 .

G. Nr. 38 .

— 39 .

— 40 .

— 41

— 42

— 43

Silfurmynt. Hundrao. Alin.

Rbd. Kbsk. Kbd. Kbsk. Rb.sk.

» 1 Q1 o 1

9

1 & i / v i /

lO'/a

11 9*i 1 O O i lo

1
L lo 15

11 in 13
oo lu i n 12

Q O 1 Qlo oo 14 '/i

VA 19 10

11 40 i i
1

1

>79 9ya

11 Qo 1 Qlo
I All
10 ys

o
lft 11 72

O ID H 12

o lo DO 15

» 16

2 44 29 48 2372

u 41 20 48 16«/2

» 79 • 16

78 i) 15 y,

1837.

19. Januar,

Me&alvero å hverju hundraoi og hverri alini'fyr-

tftldum landaurum ver£ur:

Eptir Litr. A, eour i frftu 49.52Va 45 1
/*

— B, — iullu, smjbriogt61g 20. » 16

— G, — ullar tdvinnu ... 15. 3 12

— D, — fiski 45.23 42

— Ej, — lysi 4 6.78 V« 4 3Va

— F, — skinnavoru .... 44.32 1
/* 44 Va

En mefcalverba summa allra landaura, skipt meo 6,

synir raeoalvero allra meoalveroa
[hdr.] 46 Rbd. 79 Va Sk. [og alin] 4 3Va Sk.

Frioriksgåfu J>ann 19. Januarii 4837.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 21. Januar,

skoppen over Island, ang. en ny Udgave af den

islandske Bibel. Khavn den 21. Januar 1837.

—



10 Canc. Skriv. ang. Udgave af Bibelen.

1837. Canc. 1. Depart. Brevb. 1837, Nr. 161. — Algreen-Ussings

- Reskriptsamling for 1837, S. 18—19.
21. Januar.

Hr. Stiftamtmand har, med Deres egen Betænkning

af 13. April f. A., og Deres Hbiærv.' af \ 8. Febr. s. A.,

tilstillet Cancelliet et Andragende fra Forpagteren af

Islands Stifts-Bogtrykkerie, Justits-Sekretair Stephensen,

der bnsker at oplægge paa ny Bibelen efter Vaisen-

husets Udgave af 1747, og dertil begjærer Understøt-

telse af et rentefrit Laan m. m.

Efter at Cancelliet, med Hensyn til Sporgsmaalet

om, hvorvidt Stiftsbogtrykkeriet maatte have Ret til at

trykke den omhandlede Bibel, eller om saadan maatte

tilkomme Vaisenhuset, havde tilskrevet Directionen for

denne Stiftelse, har man fra samme modtaget den Er-

klæring, at Vaisenhuset ikke gjbr Paastand paa at ud-

give Bibelen for Island.

Der haves saaledes ikke Noget imod, at Bibelen

for Island der trykkes, dog maatte det skee under Deres

Hbiærv.1 specielle Tilsyn.

Forsaavidt Sekretair Stephensen har andraget paa,

at der af Fondet ad usus publicos, som Hjælp til den

intenderede Udgivelse af Bibelen, maatte tilstaaes ham

et rentefrit Laan af 5000 Rbd. r. S., har man brevvexlet

med den kgl. Direction for bemeldte Fond, der i sin

Svarskrivelse har yttret, at et saadant Laan af samme

ikke kan udvirkes tilslaaet, da det fornbdne Belbb ikke

er disponibelt; heller ikke seer Cancelliet sig istand til

at forskaffe Udgiveren noget Laan eller noget Bidrag

fra Kirkerne paa Island.

Hvilket man tjenstl. skulde tilmelde Hr. Stiftamtm.

og Deres Hbiærv. til behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjbrelse for Sekretair Stephensen. — Det kgl. Danske

Cancellie den 21. Januar 1837.

25. Januar. Kongelig Resolution ang. Tilskud fra Finants-

kassen til den islandske Jordebogskasse i Aaret



Kgl. Resol. ang. Tilskud til Jordebogskassen. 4 4

1835. Khavn den 25. Januar 1837. Grundet 4 837.

paa Forestilling 6. Decbr. 1836. Rentek. Relat. og Resol. Prot.
26~"jaijuar

1837 A, Nr. 1*. Jevnf. Ny Félagsr. X, 39.

Vi tillade allern., at det Tilskud, som i Aaret 1835

er afgivet fra Finantskassen til den islandske Jordebogs-

kasse, passerer til Udgift for den fbrstnævnte Kasse. —
Kjbbenhavn den 25. Januar 4 837.

CapJitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1837 til samme Tid 1838. Reykjavik den 8. Februar

1837. 1— Islandsk: Original, samt Original- Aftryk, be-

sørget paa offentlig Bekostning. Vioeyjar klaustri 1837, 2 Bl.

i 4«°. Jevnf. Sig. Hansen:
tt
Um verolagsskrår" i uSkyrslur

um landshagi a Islandi" I, 234 fif. — Denne Capitelstaxt er

anført som publiceret i Arnæs Syssel og paa Vestmannberne.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfjaroar, Gullbringu og

Kj6sar, irness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavi'kur kaupstao, i

Islands suour-amti, gildandi fra mioju Maji månaoar

1837 lil sbmu tioar 4838.

8. Febr.

Vbru og aura tegundir,

A. Fribur peningur.
*• Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktobri tilNov. loka, sé
i fardbgum hver å

2. Ær, 3 til 6 vetra, lobin og lembd
i fardbgum hver å

«• Saubur, 3 til 5 vetra, å haust -
*• — tvævetur, do. —

• ^- veturgamall, do. —
«• Æ'> geld,

1

do. -
». i^uishestur, taminn, 5 til 12 vetra,

i farddgum V ... hver L
9. Hryssa, jafngbmul .... hver å

Silfur-

verb

å lands-
visu

hundrab

er J)å
1 alin

Rbd. Rbsk. Kbd. Rbsk. Rbsk.

25 18 3
/4 25 183A 20

2 81 Vv 17 9 13 l
/a

4 23 {h 25 45 20 »/a

3 6'A 24 52 19 ]h
2 20 7« 26 54 21

3 24 52 197a

2 9V'2 » H »

10 73 '/•: 10 73 'A 8'A
6 85 9 17 7 lh
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1837.

8. Febr.
Vi5ru og aura tegundir.

B. Ull, smjb'r og t61g.

10. Ull, hvit pund. å
11. — mislit —
12. SmjCr —
13. T61g —

C. T<5vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til 6hespur fpundi,
haldi hver hespa 11 skreppur, o£
hver skreppa 44 fræoi . pund. a

15. Eingirnis sokkar . . . pario å
16. Tvibands gjaldsokkar .

—
17. Sjovetlmgar —
18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvibands gjaldpeisa. .

—
20. Gjaldvooarvafcmål, ålnar breitt,

ein alin å
21. Gjaldvo&ar einskepta, 1 al. til 5

kvart. brei& ein alin å

D. Fiskur.

22. Saltflskur vættin å
23. Harour fiskur —
24. .pyrskh'ngur —
25. Isa —
26. Håkall, hertur —

E. Lysi.

27. Hvals lysi 8pottarå
28. Håkalls lysi -
29. Sels lysi —
30. porska lysi —

F. Skinnavara.
31. Nauts-skinn 10 pund å
32. Kyrskinn —
33. Hross-skinn —
34. Saubskinn, af tvævetrum og

eldri, . . 10 pund å
35. — af veturgcJmlum o£

af am . . 10 pund a
36. Selskinn —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. "tfmislegt.

38. Ædardun, hreinsabur . pundio å
39. — 6hreinsaour —
40. Fuglafiour 10 pund å
41. Fjallagros -

Silfur-

verb

å lands-
vi'su

hundrab

er £å
1 alin

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

tiM 16X \J 20 16
w 14. 17 48*XKJ 14X *x

nM 18'/?X KJ li 23 12* 18 VaX KJ 14

i 14Vai* /a 18X KJ 12 X"* fl

i) 22 » • V

•* 17X 1 10X \J 60 872KJ [i

27 n 1 »

Mu K q 36 7 7a

Hu 57 V* n l)

1X 27' V« •• D i)

363
/4 » I) u

273
/4

U •

3 23 19 42 15 Va

3 68 22 24 18

3 29 19 78 16

3 18»/a 19 15 15 V«
14 Va 18X. KJ 87KJ § 15x *J

1 36 20 60 16 Va

1 31 ya 19 88 16

1 28 19 36 15 Va

1 20 Va 18X KJ IQX %7 14'Ax«± /a

4 1 16 4 13
3 11• • 18 66 15

2 34 14 12 li v«

2 23 17 88 14 Va

1 747a 21r*w mm 30 17
2 40 14 48 11 Va

W 5 12 48 10

3 57 1

1 50 1 K

2 *>A » n

1 9 1 •
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Vbru og aura tegundir.
Silfur-

verb

å lands-

visu
hundrab

er pa
1 alin

Rbd. Rbsk. Rbd. Ilbsk. Rbsk.

42. Dagsverk, um heyslåttar tima .

43. Lambsfoour
H

1)

67
79

»

i

»

» »

Mebalvero å hverju hundraoi
og hverri alin i fyrtbldum landaurum
verbur

:

— — B. — ullu, sinibriogt61g
— — C, — ullar-tévinnu . .

— — E, — lysi

— — r, — sKinnavoium • .

•

IQ

19
10
19
19
16

66

87 3
/6

50 aA
42

15 V*
16

8
16

15 »/»

1 Olo

En mebalverba summa allra

landaura, skiptmeb 6, gjbrir h bfub-
mebalverb allra mebalverba 17 45 y2 14

1837.

8. Febr,

|)egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eplir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab:

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardbgum;

h'ka 6 saubir })révetrir og eldri å haust;

enn J)å 8 saubir tvævetrir eins,

' eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, i fardbgum;

enn £å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba
3
/4 hundrabs, svo lVs verbs hennar

gjbrir hundrab.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjérbungar af ullu, smjori eba t61g,

hundrab.

60 pbr eingirnissokka, eba 180 pbr

sjéveth'nga, hundrab.

6 vættir af sérhverri fiskitegund,

£ar tilnefndri, hundrab.

1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

G: —

D:

E
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1837. Eptir Litr. F: gjora 4 fj6rfcungar nautaskinna hundrao;

^^^p eins (3 fjérfciingar af kua-, hrossa-

og sela-skinnura; 8 fj6roungar sauo-

skinna og 12 fjéroungar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Reykjavik {>ann 8. Februarii 4 837.

Krieger. Steingrimur Jénsson.

9. Febr. Gancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Omsendelse af Schemata til Lister over Re-

vaccinerede og Koppe-Patienter. Khavn den 9.

Februar 1837. — Canc. 3. Dep. Brevb. 1837, Nr. 347*

jevnf. 2. Depart. Brevb. 1837, Nr. 367—373. Original-Aftryk

som „Circulaire", 2 Blade i 4t0
. Algreen-Ussings Keskript-

'

saml. for 1837, S. 27-28.

For at tilvejebringe storre Orden og Eenbed i Af-

fattelsen af de ved Collegiets Circulairskrivelse af 2.

Juli f. A. paabudne Lister, der af alle praktiserende

Læger og autoriserede Vaccinateurer til vedkommende

Pbysikus eller Distriktschirurg aarligen blive at ind-

sende: — a) over alle af dem Re vacci nerede, med

tilfdiet Bemærkning, om Vaccinen har været ægte, uægte

eller ikke har slaaet an, og om Revaccinationen er fore-

tagen een eller flere Gange; og b) om alle af dem be-

handlede Syge med Kopper, med Bemærkning, om

disse have været ægte, modificerede eller uægte, og om

disse Syge for have været revaccinerede eller ikke vacci-

nerede, — har Cancelliet, efter Sundhedscollegiets Ind-

stilling, i Overeensstemmelse med de fra Samme med-

deelte Formularer foranstaltet trykte Blanquetter saavel

af de omhandlede Lister, som af de Generallister, der

af vedkommende Pbysikus efter de specielle Lister

skulde affattes.

Ved heraf at fremsende et Antal Exemplarer, skulde

man tjenstl. anmode (Tit.) om, behageligst at foranstalte
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samme uddeelte til Vedkommende i Deres Embeds- 4837.

distrikt. —
, Det kg]. Danske Cancellie den 9. Februar 9. Febr,

| [Bilag].

i i« Liste over de af Underskrevne i def forlbbne Aar

Revaccinerede.

Datnm Navn Bopæl Alder

Om ofte-

re revac-
cineret

og hvor
ofte

Om Vac-
cinen har
slaaet an
elierikke

Om Vac-
cinen var
ægtceller

uægte

Anmærk
ning.

2* Liste over de af Underskrevne i det foiidbne Aar

behandlede Syge med Kopper.

Patientens

Navn

Om forhen
vaccineret, Om Kopper-

Bopæl Alder
revaccine-

ret eller

ikke
vaccineret

ne vare spgte

eller modifi-

cerede

Anmærkning.

3* Liste over de i N. N. Physikat i det forlobne Aar

Revaccinerede.

Læ-
sernes

Navn

Læ-
gernes
Bopæl

c
<J

tn

©—
o

"o

ei

>

PS

o
Q

c
CJ

> ©
c:

o

s

c
o
o

>

o

s

-

De Revaccineredes Alder

ci

-c

—

*

<
O
c*«

Io

g
s
*©

s-
c:

<5

o
CO

Io

C

u

<
O

Io

o

E

—
C3

O

c

Anm.
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4. Liste over de i N. N. Physikat i det forløbne Aar

behandlede Syge med Kopper*

Læ-
gernes
Navn

Læ-
gernes
Bopæl

c3
*->

<
o

O
p.

o

—

"5
o
c;

01—

o

u

C—

C5

CO
pC
-
o

a

o

S
o
s

O

o

3
o

o
£

C
o

o

De Syges Alder

—

o

-
03

<J

O
Ol

03

5

i-

C3

-<

O
CO

Io

B

IO
CO

E

£-

BS

O

o

03

O
B

c3

O
u

o

Anni.

#

is. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai
j

1837 til samme Tid 1838. Vester-Amt. 13. Februar I

1837. — Islandsk: Original- Aftryk, trykt som Schema

hos Schultz i Kjobenhavn; Tallene indskrevne ved Udfær-

digelsen. Jevnf. Sig. Hansen :
, t
Um verolagsskrår" i uSkyrslur

j

um landshagi å Islandi" I, 234 fif.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Barbastrandar, Isafjarbar og Stranda syslur

i Islands vestur-amti
,

gildandi fra mibju Maji månabar

1837 til somu tfbar 1833.

•

VtJru og aura tegundir. Silfur.

å lands-
vi'su

hundrab

er[)vi

1 alin

A. Fribur penfngur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktober til Novbr. loka,

2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd

3. Saubur, 3 til 5 vetra, å haust —
4. — tvævetra, do. —

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

24

3
5
3

79

53 7*
»

54

24

21
30

|

28

79

33
•

48

20

17

24
22 4

/4



Voru og aura tegundir.

5. Sauour, veturgamall , å haust
6. Ær, geld do.

7. — mylk do.

8. Pulshestur, taminn, 5 til 12 vetra

i fardtfgum å
9. Hryssa, jafngtimul å

B. Ull, smjBr og t61g.

10. Ull, hvit pund. å
U . — mislit —
12. SmjBr —
13. T61g —

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til 6 hespur fpundi,
haldi hver hespa 1 1 skreppur, o£
hver skreppa 44 [>ræoi, pundio a

15. Eingirnis sokkar. . . . pario å
16. Tvibands gjaldsokkar . f
17. Sj6veth'ngar —
18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvibands gjaldpeisa . .

—
20. Gjaldvobar vabmål, ålnar breitt

ein alin a

21. — einskepta, 1 al. til 5
kv. breib ein alin å

D. Fiskur.
22. Saltfiskur vættin å
23. Harbur fiskur —
24. .tyrsklfngur . . . . . .

—
25. Isa ... * —
26. Hakali, hertur .... -

E. Lysi.
27. Hvals lysi 8 pottar å
28. Håkalls lysi -
29. Sels lysi —
30. Jjorska lysi —

F. Skinnavara.
31. Nauts-skinn 10 pund a
32. Kyrskinn -
33. Hross-skinn —
34. Sauoskinn, af tvævetrum og

eldri . . 10 pund å
— af veturgBmlum. 0£

af åm ..10 pund a
36. Selskinn —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å
XI. U.

blllur
a lai

VIS

hunc

1QS-

;u

Iraft

erf)vi

1 alin

Rbd. llbsk. Rbd. tbsk.

2 43 29 36 23 '/*

o3 A A44 27 64 22
2 25 » » n

1 O12 42 12 42 10
9 by 12 92 10 ys

•i1 OlAl 1 / /s

» 15 18 72 15
18 22 48 18

» 19
uO 1574

w n •

15 »/a 9 66 7 3
/4

» 30 » M

1 5 9 36
42 1

II

no 1

n »

»
OU

1 u

i)

Oli/
» 11

o3 OU 21 1 O
15£ 17

3 6l'/vl 21 81 17 '/i

3 lO 18 yu 15

2 bb 16 1 oJ2 113

& ryo
lo 4o ld

1 15 17 33 14
1

o^ IS H7 15

1 ^4 /i 18 /9 15

1 15
1

17 33 14

4 24 17 ») 133A
3 Or?

tt

2 51 y« » U n

2 i u 1 1

1 54 u •

2 42 1) •

» 5
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4837.

13. Febr.
Vbru og aura tegundir. Silfur

å lands-
V1SU

hundrab

er Jm
1 alin

Rbd. Rbd. Rbsk. Rbsk.

G. tmislegt.
5-.

38. Æbardun, hreinsacur. pundib å 3 63 » ii »

39. — éhreinsabur. — » Di 1) i«

1
å OD /? tf ii •

1
1

O 1?11 1) i* n

42. Dagsverk, um heyslattar tima . » 60 '/a I u »

1
J o H 1) 1)

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtOldum landaurum
verbur

:

Eptir Litr. A, eba fnbu v 23 37
— — B, — ullu, smjbriogt61g 20 52 167«
— — C, — ullar-t6vinnu . . 9 51 77a
— — D, — fiski 18 87 15
- — E, — lysi 18 20 14 y*

— — F, — skinnavbrum . . 17 1375
En mebalverba summa allra

landaura, skiptmeb6,gjbrir hofub-
mebalverb allra mebalverba 17 89 14 '/a

J>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;
eins 6 ær lobnar og lembdar, ifardogum;
h'ka 6 saubir J)révelrir og eldri å hausl;

enn })å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, Ifardogum;
enn {)å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

8
/4 hundrabs, svo 173 verbs hennar

gjbrir hundrab.
Eptir Litr. B: gjdra 12 fjérbungar af ullu, smjbri eba

tolg, hundrab.

pbr eingirnissokka, eba 180 pbr
sj6vetlinga, hundrab.

væltir af sérhverri fiskitegund,

})ar tilnefndri, hundrab.
1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

4 fjérbungar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contéri, J^ann 43. Februar 4837.

Thorsteinson. J6n Gubmundsson,
p. t. ftingerandi préfastur.

G:

D:

E:

F:

60

6
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Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 1837.

Island, ang. Ansættelse af Handelsbetjente og ^
l

jJ^,
Haandværkssvende til Fattigbidrag. Khavn den

21. Februar 1837. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1837,

Ni:

. 498. ColL Tid. for 1837, S. 365—366. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1837, S. 47—48. — Islandsk: Kort Udtog i

Sunnanpést. 1838, S. 89 Anm.

Hr. Stiftamtm. har i Anledning af en fra Faltig-

commissionen for Reikevig By og Selljarnarnæs Rep

desangaaende indkommen Forestilling, i Skrivelse af

13. Oktobr. f. A. henstillet til Cancelliets Resolution,

hvorvidt den i Reglementet for Fattigvæsenets provi-

soriske Indretning paa Island af 8. Januar 4834 § 10

indeholdte Bestemmelse, at Ligningen til Fattigbidrag

bor skee paa Reppens Indvaanere, være sig Embeds-

mænd, Handelsmænd, Bbnder, Husmænd, eller lose og

ledige Personer, som lovligen sidde paa egen Haand,

kan begrunde nogen Ret for Handelsbogholdere, Assi-

stenter og Haandværkssvende til at paastaae sig fritagne

for at yde Bidrag til Fatligvæsenet.

Foranlediget heraf skulde man, ved at remittere

hosfblgende Bilage, til Efterretning og videre Bekjendl-

gjbrelse tjenstl. yttre: at, ligesom Handelsbetjente og

Haandværkssvende vistnok, efter de almindelige Anord-

ninger, kunne ansættes til Fattigbidrag, saaledes skjon-

nes det heller ikke, at den ovennævnte § af Reglem.

8. Januar 4 834 gjor en Undtagelse for Island. Det er

tele Reppens Indvaanere, eller, hvad der efter § 1 i

Reykevig og Selljarnarnæs Rep træder i Stedet, dette

samlede Distrikts Indvaanere, som skulle være Ligning

undergivne, og den specielle Enumeration i Reglemen-

tets § -10 behover, efter dens Hensigt, eller Maaden,

hvorpaa den er meddeelt. ikke at omfatte alle dertil

horende Personer (ellers vilde t. Ex. Pensionister eller

Gapitalister, som ei tillige kunne kaldes Bbnder eller

Husmænd, blive frie) ; men den gaaer nærmest ud paa

2*
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at udelukke dem, der, som Familiesbnner eller egentlige

Tyende, ingen selvstændig Stilling have, og for hvem

Familiefaderen maa antages at fvldestiziore Fattievæse-

net ved sit Bidrag. — De brugte Udtryk: Jose og ledige

Personer, som lovligen sidde paa egen Haand", kunne

desuden antages at gaae ud paa at betegne alle dem,

som ikke ere pligtige at tage fast Tjeneste, og dertil

blive efter For. 19. Pebr. 1783 at henføre baade de,

der ere udenfor Bondestanden, og de der, skjondt

horende til denne Stand, have erholdt Sysselmandens

Beviis for, at de have sbgl Aars-Tjeneste, uden at kunne

erholde den. Det kongel. Danske Gancellie den 21.

Februar 4837.

25. Febr. Cancellie-Plakat ang. Bekjendtgjorelse af en

kongelig Resolution om adskillige Punkter, ved-

kommende Forordningen om Trykkefrihedens

Grændser. Khavn den 25. Februar 1837. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik (paa Dansk) i

Juli 1837 og (med den islandske Oversættelse) anden Gang i

Juli 1840. Ligeledes er den publiceret i flere af Landets Ju-

risdictioner : paa Vestmannoerne 1837 og anden Gang 1840
5

i Skaptafells, Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysseler

1838; i Rångårvalla, Arnæs, Borgarfjords, Sneefellsnæs, Dala

og Skagafjords Syssel 1840. — Den er forst forelagt den i

1839 sammentraadte Forsamling af Embedsmænd i Reykjavik

til Betænkning, med flere af de i Aarene 1835— 1838 udkomne

Lovbud, men er af denne Forsamling erklæret for ikke an-

vendelig (Tioindi fra nefndarfund. lslenzkra embættism. 1839,

S. 68—69). Imidlertid er den dog Aaret efter udkommen paa

Dansk og Islandsk, men ikke i noget Tilfælde anvendt paa

Island, indtil dens Ophævelse ved For. 24. Marts 1848. —
Dansk: Original-Aftryk hos Schultz af den danske Text alene

(1837); et andet senere Original-Aftryk hos Schultz (1840)

paa Dansk og Islandsk, 16 Sider i 4*°. Den forste Side Titel-

blad : den danske Titel cJverst, derunder den islandske, Resten

af Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider 2— 14 den danske

Text med Cancelliets Underskrift og Sigillatur; paa de ulige
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Sider 3—15 den islandske uden Underskrifter; S. 16 er blank.

— Canc. 2. Dep. Registr. XXXVIII, 53b—58 (1837, Nr. U3b
).

Coll. Tid. for 1887, S. 265—267 med Anmærkning. Qvart-Forr.

for 1837, S. 5—10; Schou XXI, 516-521. — Islandsk:
Original-Aftryk hos Schultz med den danske Text (anden Ud-
gave, 1840, see ovenfor).

Gancellie- Plakat, hvorved kundgjores en allerh.

Hesolution af 4. Oktbr. 4799, der indeholder Afgjbrelse

af adskillige Spbrgsmaal med Hensyn til Forordn, af

27. Septembr. 1799, m. m.

Under 4. Oktbr. 1799 blev der paa adskillige af den

daværende Politiemester i Khavn fremsatte Spbrgsmaal

angaaende Fortolkningen og Anvendelsen af den under

27. Septbr. næstforhen udgivne Forordning afgivet allerh.

Resolution, som under 5. Oktbr. næstefter blev fra Can-

celliet meddeelt bemeldte Embedsmand til egen Efter-

retning og offentlig Bekjendtgjbrelse. Allerhbistbemeldte

Resolution blev ogsaa strax efter af Politiemesteren for-

anstaltet kundgjort saavel i Kjbbenhavns Adresse -Con-

toirs Efterretninger, som i den Berlingske Tidende.

Men, da det i et enkelt Tilfælde har viist sig, at denne

Kundgjbrelse ikke er anseet tilstrækkelig til at udelukke

Undskyldning om Uvidenhed angaaende Resolutionens

Indhold, saa har Cancelliet fundet sig forpligtet til her-

ved yderligere at bringe meerbemeldte allerh. Resolu-

tion i Forbindelse med de Spbrgsmaal, hvorved samme
blev anlediget, til almindelig Kundskab.

Politiemesteren havde indgivet folgende Fore-

spbrgsel:
1) Om det Tilsyn, som paalægges Politie-

mesteren i Kjbbenhavn i Henseende til der udkommende
Skrifter, alene skal strække sig til dem, som udgives

1 det Danske og Tydske, der begge kunne ansees som
Landets Sprog, eller om dette Tilsyn maaskee tillige

skal omfatte, hvad der i andre, det være sig dbde eller

levende Sprog, maatte udkomme. — 2) Om Forord-

mngens Bestemmelser ogsaa maatte være at anvende
paa nye og uforandrede Oplag af Skrifter, hvilke for

1837.

25. Febr
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1837. sammes Bekjendtgjbrelse ere udkomne, og i Særdeles-

25. Febr. hed paa de deriblandt, som i fbrsle Udgave bare For-

fallernes Navne og altsaa tilforn, ifblge Reskriptet af

3. Decbr. 1790, ikke skulde af Bogtrykkeren indleveres

til Politiemesteren. — 3) Om Udladeiser i Indlæg til

Retterne, naar saadanne Indlæg enten for sig eller i

Forbindelse med de Sager, de vedkomme, bekjendt-

gjbres ved Trykken, kunne betragtes som Gjenstande

for Politiemeslerens Opsyn, saafremt det med verifi-

cerede Udskrifter fra Retterne bevises, at de aftrykkes

saaledes, som de ere fremlagte, eller om saadanne

Skrifters Bedommelse og de i Henseende lil dem gjb-

rende Foranstaltninger alene bor ansees at vedkomme

den eller de Retter, hvorunder Sagens Paakjendelse

henhbrer. — 4) Om Ansbgninger til Hans Majestæt,

Hans GoIIegier eller andre Embedsmænd, hvad enten

Originalen dertil foregives at være indleveret paa be-

horige Steder eller ikke, maae, naar de indeholde Be-

sværinger, tilstedes udgivne ved Trykken, forinden

Manuskriptet til vedkommende Departement har været

indsendt, eller om disse skulle behandles lige med

andre trykte Skrifter. — 5) Om Politiemesteren, naar

Forfatter eller Oversætter i det Tilfælde, som Forord-

ningens 8. § omtaler, nævner sin Hjemmel til det af

ham Fremfbrte, er befbiet til at afæske ham Beviis for

delte Opgivendes Rigtighed og, indtil denne Hjemmel

beviisliggjores, eller nærmere Forholdsordre er erhver-

vet, at standse Skriftets Udsalg. — 6) Om det, naar

Beskyldninger af saadan Beskaffenhed, som § 10 om-

melder, fremfbres mod kgl. Embedsmænd, er Pligt for

Politiemesteren eller maaskee for Embedsmændenes

Foresatte, at indberette det Passerede til vedkommende

Gollegium, og om Skriftets Udsalg i fbrste Fald skal

standses, indtil nærmere Resolution er falden. — 7) Om
det ikke, siden Ingen herefter ifblge Forordningens 15. §

maa udbve Bogtrykkerkunsten uden dertil at være pri-

vilegeret, og siden Bogtrykkere intet Laug have, hvor-
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fra Efterretning kunde indhentes, maatte være nbdven- 1837.

digt, at det i de udfærdigende Privilegier udtrykkeligt ?5. Febr.

paalagdes Vedkommende at melde sig hos det Steds

Politiemester, hvor de agtede at nedsætte sig, og at

forevise de dem meddelte Privilegier, forinden dem

tilstedes at benytte sig af samme. — 8) Om den Be-

faling, som indeholdes i Forordningens 20. §, skal

ansees at gjelde ethvert Manuskript fra de Forfattere,

hvilke i Overeensstemmelse med bemeldte Forordning

ere kjendte skyldige i Misbrug af Trykkefriheden, endog

om det maatte overstige den i 26. § omtalte Storrelse,

eller om den ikkun er at anvende paa Afhandlinger,

der ei udgjbre mere end 24 Ark. — 9) Om den ifølge

21. § offentlig bekjendtgjorende Advarsel om at aflevere

Exemplarer af paatalte Skrifter ikke i Almindelighed

paaligger den Ret, hvor Sagen paatales. — 10) Om Po-

litiemesteren i Kjobenhavn paa Grund af Forordningens

23. § kan ansees forpligtet til Opsyn med de uden

Landet trykte og hertil indbringende Boger, og om dette

e{W Analogien af 24. § skal strække sig til Boger i

det danske Sprog alene, eller maaskee til flere. —
Om det, da Skrifter af nogen Vidtlbftighed, skjondt

de endog kunde udgjbre en sammenhængende Deel,

undertiden trykkes i forskjellige Officiner, i Analogie

af Forordningens 26. § paaligger enhver Bogtrykker,

som maatte have dermed at bestille, paa lige Maade,

som i Henseende til andre Skrifter befales, at indlevere

det Pensum, der hos ham er blevet fuldført, naar

samme ikke overstiger den fastsatte Storrelse af 24

Ark, eller om i saa Fald denne Pligt ikkun vedkommer

Forlæggeren af det Hele, saafremt delte tilsammenlaget

ikke overgaaer den bestemte Storrelse. — Endelig:

12) Da ikkun nogle Foranstaltninger i de Sager, som reise

sig af Trykkefrihedens Misbrug, efter For. af 27. Septbr.

1799 vedkomme Politiet, men Sagens egentlige Behandling,

som hidtil, efter Reskr. af 3. Deebr. 1790, henhbrer til

det ordinaire Forum, om i det mulige Tilfælde, at en
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1837. Bogtrykker eller Forlægger (som efter Forordningens

25. Febr. 17. § kunde ansees pligtig at indeslaae for Forfatterens

Tilstedeblivelse) maatte til sin Sikkerhed finde det for-

nbdent at benytte sig af det Beneficium, som Lovens

1—23—7 forunder Den, der er sat til Borgen, ikke

den hos Ovrigheden reqvirerede Assistance, ifald den

endog begjærles for Sags Anlæg, bor gives af Kongens

Foged og ei af Politiemesteren.

Den i Anledning heraf allernaadigste afgivne Re-

solution lyder saaledes:

4) Da Forordningens 26. § gjbr det til Pligt for

Politiemesteren at indsende til Cancelliet alle saadanne

Skrifter, som liunne vorde Gjenstand for Justitsvæsenets

Opmærksomhed, og paalægger Bogtrykkerne at tilstille

denne Embedsmand et Exemplar af ethvert Skrift, som

ei udgjbr mere end 24 Ark, saa er det en Fdlge af

disse bestemte og klare Ord, at Politiemesterens Tilsyn

ikke er indskrænket til det, der trykkes i det danske

eller tydske Sprog alene. — 2) Da et Skrift, hvis Ind-

hold er strafværdigt, ikke forandrer sin Natur, fordi det,

af Mangel paa fornoden Opsigt, hidindtil har undgaaet

Justitiens Paatale, og da det er Bogtrykkerne paalagt

at sende Politiemesteren et Exemplar af Alt, hvad der

herefter vorder trykt, uden al Lovgivningen gjftr nogen

Undtagelse i Hensigt til nye Oplag, saa fblger deraf,

at Forordningens Bestemmelser ogsaa ere anvendelige

paa disse. — 3) Ligesom Forordningen ikke indrommer

nogen Undtagelse i dette Tilfælde, saa vilde det ogsaa

aabne Vei til at eludere dens Bestemmelse og dens

Oiemærke, dersom det skulde være tilladt, under Navn

eller Form af Indlæg til Retterne, at dve Forbrydelse

imod hiin Lovs Forskrifter. Især kunde da en Forfatter,

som var tiltalt for Misbrug af Trykkefriheden, have

Adgang til at lade trykke i sit Indlæg 1 de strafværdigste

Perioder af det Skrift, for hvilket han var sat under

') i det danske Aftryk: sine Indlæg-
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Tiltale, uagtet Skriftet selv var blevet taget under Po- 1837.

litiemesterens Bevaring ifblge Forordningens 21. §, 25. Febr.

paa det at Udbredelsen og Kundejorelsen af dets Ind-

hold kunde afværges, saafremt samme ved Dom blev

kjendt strafværdigt. Heraf flyder altsaa, at Indlæg til

Retterne bore under Politiemesterens Opsigt, naar de

ved Trykken udgives, og at Forordningens Bestemmel-

ser ogsaa ere anvendelige paa dette Slags trykte Skrifter.

— 4) I Henseende til dette Spbrgsmaal gjelder den

samme Hegel, som indeholdes under Nr. 3.' — 5) Det

folger af sig selv, at Politiemesteren er berettiget til at

handle saaledes, som omspurgt. — 6) I dette Tilfælde

bor Politiemesteren strax indsende Skriftet til Cancel-

liet, men ikke standse Udsalget, inden han dertil faaer

nærmere Ordre. — 7) Dette vil blive iagttaget ved saa-

danne Privilegiers Udfærdigelse. — 8) Forordningens

^0- § giver ikke mindste Anledning til at indskrænke

Reglen. Det er en Fblge baade af Lovgivningens Aand

°8 dens Bogstav, at Paragraphens Bestemmelse bor

efterleves, hvad enten Skriftet er lidet eller stort. —
8) Denne Pligt paaligger Politiemesteren. — 4 0) Politie-

mesterens specielle Tilsyn strækker sig i dette Tilfælde

ikke til Skrifter, der ere trykkede udenlands i frem-

mede Sprog. Ibvrigt skulle Boghandlerne være pligtige

til, dersom der til Forhandling eller Uddelelse fra deres

Boglader skulde komme danske Skrifter, der ere tryk-

kede udenlands, strax at sende Politiemesteren det

fbrste Exemplar, som af dem udgives, under den i For-

ordningens 26. § foreskrevne Straf. — 1 \
)
Bogtrykkerne

bor bogstaveligen efterkomme Forordningens 26. §, og

sende Politiemesteren Alt, hvad der hos dem trykkes,

naar Samme ikke udgjbr meer end 24 Ark, uden Hen-

syn til, at der hos Andre kunde trykkes Noget, som
stod i Sammenhæng dermed. — 12) Dette vedkommer,
efter Sagens Natur, Kongens Fogeds Embede.

Ved, som foranfbrt, at bekjendtgjbre dette til Efter-

retning og allerund. Efterlevelse for alle Vedkommende,
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1 837. til foies med Hensyn til det Tilfælde, at de udenlands trykte

25. Febr. Skrifter i det danske Sprog, som maatte komme i den

danske Boghandel, kunde i Commission være tilstillede

flere Boghandlere, at der, naar et Exemplar behbrig

er indleveret til vedkommende Embedsmand, ikke be-

hbve at indleveres Exemplarer af de Flere, der have

samme til Forhandling eller Uddeling, men at det dog

vil være Enhvers Sag ved Attest fra bemeldte Embeds-

mand at forvisse sig om, at et Exemplar forhen er af-

leveret, hvis han ei selv vil aflevere et saadant, da

han i modsat Fald vil paadrage sig Ansvar efter For.

af 27. Septembr. 1799 § 26. Ligeledes vil den, der,

som foranfbrt, har modtaget et i Udlandet trykt- dansk

Skrift til Forhandling eller Uddeling, kunne vente det

til vedkommende Embedsmand leverede Exemplar sig

tilbageleveret, naar denne Embedsmand, efter foretaget

Gjennemsyn, ingen Anledning har fundet til i saa Hen-

seende at foranstalte Noget. — Det kgl. Danske Gan-

cellie den 25. Februar 1837.

O pib Can celli-bréf, hvarmeo auglysist koniing-

legur urskurour af 4. Oklbr. 4 799, sem inniheldur ur-

lausn aoskiljanlegra spurm'nga meo tilliti til tilskipunar-

innar af 27. Septbr. 1799 m. m.

J>ann 4. Oktbr. 1799 var uppå aoskiljanlegar af

^åveranda pélilimeistara i Kaupmannahbfn framsettar

spurningar, viovikjandi utskyringu og heimfænngu })eirrar

[)ann 27. Septbr. sama års dagsettu tilskipunar, utgefinn

konunglegur urskurour, sem t>ann 5. Oktbr. næsteptir

var af Cancelliinu mebdeildur nefndum embættismanni

til eigin eptirbreylingar og opinberrar auglysingar. Allra-

hæstnefndur urskurour var Hka strax ()areptir ab politf-

meistarans tilhlutan kunngjbrbur bæbi i Kaupmannahafnar

Adresse-kontérs fréltablbbum og i })eim Berlingsku tib-

indum. En, })ar f>ab ( einstbku tilfelli or bert orbib,

ab |?essi auglysing ekki hefir verib alitin nægileg til ab
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utiloka afsokun um vankunnåttu vibvikjandi urskurbarins 1837.

innihaldi, svo hefir Cancelh'ib ålitib sig skyldab til enn 25. Febr.

itarlegar ab gefa optarnefndan allrahæsta urskurb, i

sameimng vib })ær spurni'ngar, er vom hans tilefni, al-

^enningi til vitundar.

Politi'meistarinn hafbi framsett eplirfylgjandi spurn-

fogar: 1) Hvort sii tilsj6n, sem uppåleggst p6litimeistar-

anum i Kaupmannahbfn, i tillili til J>ar i'itkomandi rita,

einungis skuli nå til joeirra er litgefast å Dbnsku ebur

t>yzku, er båbar geta ålitizt fyrir landsins tungumål,

ebur hvort })essi tilsjén maske undir eins skuli nå til

J)ess, sem i bbrum, hvort heldur utdaubum ebur lifandi

målum, kynni ab utkoma. — 2) Hvort lilskipunarinnar

åkvarbanir lika ættu ab heimfærast til nyrra og oum-

breyttra utgåfna af ritum, sem ulkomin voru fyr en

hun var utgefin, og sérilagi til J^eirra ^aråmebal, sem i

fyrstu dtgåfu båru hbfundanna nofn, og J)essvegna åbur,

eptir konungsbréfi af 3. Decbr. 4790, ekki åttu af prent-

aranum ab fast politi'inu i hendur. — 3) Hvort orba-

tillæki i innleggjum til réttanna, {>egar slik innlegg ann-

abhvort utaf fyrir sig ebur i sameinfng meb })eim målum,

hverjum J)au vibvikja, auglysast å prenli, eiga ab åh'tast

ab vera undirgefin pélitimeistarans tilsjrin, nær j)ab sann-

préfast meb sbnnubum afskriptum frå réttunum, ab J)au

prentast svo hljébandi, sem J)au voru fram logb, ebur

hvort domsatkvæbi um slik rit, ebur J>ær råbslafanir, sem
i tilliti lil J)eirra verba gjbrbar, einungis eiga ab ålftast

ab vibkoma J>eim rétti ebur réttum, er dom eiga ab

afsegja ( sjålfu målinu. — 4) Hvort bénarbréfum til

Hans Håtignar konungsins, hans stjérnarråba ebur ann-

ara embættismanna, hvort heldur sagt er ab frumrit

J)eirra séu afhent å réttum stab ebur eigi, megi, J)egar

l>au innihalda klaganir, veitast leyfi til ab utgånga å

prent åbur en handritib hefir verib innsent til hlut-

abeiganda departements, ellegar hvort {Dau skuli meb-

hondlast eins og bnnur prentub rit. — 5) Hvort pélitf-

raeistarinn, t>egar hbfundur eba utleggjari i t>vi tilfelli,
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4837. sem tilskipunarinnar § 8 umtalar, nefnir sina heiraild

25. Febr. fyrir J>vi af honum framfærba, hafi myndugleika til ab
~

krefjast J)ess af honum, ab hann sanni j)å sogn, og,

J)ångab til J>essi heimild sannprofast, ab fyrimuna solu

ritsins. — 6) Hvort })ab, J)egar asakanir af sliku åsig-

komulagi, sem § 10 umgetur, framfærast mét konung-

legum embættismbnnum, sé skyida p6litfmeistarans, e&ur

måske embæltismannanna yfirbobara, ab skyra hlutab-

eigandi stjémarråbi fra j)vf sem vib hefir borib, og hvort

sala ritsins i fyrumgetnu tilfelli eigi ab fyrimunast,

J)ånga& til nåkvæmari urskurbur er gjbrbur. — 7) Hvort

j)ab ekki, J)ar enginn héreptir, samkvæmt tilskipunar-

innar 45. §, må æfa békjDrykkjarakonst ån J>ess ab hafa

sérlegt leyfi J)artil, og Jjar b6kj)rykkjarar ekki hafa neitt

samlag, frå hverju skyrslur kynnu ab utvegast, muni

vera naubsynlegt, ab {>ao i ^eim leyfisbréfum, sem ut-

gefin verba, utørykkilega uppåleggist hlutabeigendurn,

ab vitja pélilimeislara J)ess stabar, hvar J>eir ætla ab få

b61festu, og ab syna honum J>au [)eim gefnu leyfisbréf,

åbur en J)eim eptirlåtist ab nota ser af f>eim sbmu. —
8) Hvort su skipun, sem inniheldst i tilskipunarinnar

20. §, skuli ålttast ab gilda um sérhvert handrit frå

\)e'\m rithcifundum, sem samkvæmt nefndri tilskipan eru

sekir fundnir i vanbrukun prentfrelsisins, jafnvel JdoH

J)ab væri stærra en åkvebib er i 26. §, ellegar hvort

hun einiingis eigi ab heimfærast til ritgjbrba, sem ekki

eru uppå fleiri en 24. arkir. — 9) Hvort su abvbrun

um ab afhenda exemplbr af åkærbum ritum, sem eptir

24. § å opinberlega ab auglysast, ekki almennt uppå-

liggi Jjeim rétti, fyrir hverjum målib er åkært. —
40) Hvort pélitimeislarinn i Kaupmannahofn, eplir til-

skipunarinnar 23. §, geti ålitist vera skyldabur til til-

sjénar meb })eim utanlands prentubu b6kum, sem hfngab

innfærast, og hvort J)etta, i mebmælum hins 24. §'s

einungis skuli nå til béka i dbnsku måli, ebur måske

til fleiri. — 11) Hvort J>ab, J)ar rit, sem eru nokkurn-

vegin stér, Jiott £au jafnvel geti samsett orbib i einn
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samanhångandi part, -slundum ))rykkjast i ymsum prent- 1837.

verkum, i mebmælum tilskipunarinnar 26. §, uppåliggi 25. Febr.

sérhverjum bok})rykkjara, sem kynni hafa nokkub {)arvib

a& sysla, a sama halt sem skipab er meb tilliti til ann-

ara rita, ab innsenda allt \>ab prent, sem hjå honum

hefir verib fullgjbrt, nær J^ab ekki yfirstigur |)å åkvebnu

stærb af 24 brkum, ellegar hvort })essi skyida i slfku

tilfelli einungis vibkemur peim manni, å hvers kostnab

t>ab heila er prentab, ef j)ab tilsamans ekki yfirgengur

t>å åkvebnu stærb, og loksins: 42) par einungis nokkrar

råfcstafanir i sokum, sem risa af prentfrelsisins mis-

brukun, eptir tilskipuninni af 27. Septbr. 1799 koma

p61itiinu vib, en målsins eiginlega mebferb, eins og

Wngabtil eptir kéngsbréfi af 3. Decbr. 1790, heyrir til

hins reglulega varnarj^ings, — hvort, i J>vi mogulega

tilfelli^ ab b6kj)rykkjari ebur kostnabarhofundur (sem
ePlir tilskipunarinnar 17. § gæti ålitizt skyldugur til ab

aoyrgjast rithbfundarins nåveru) kynni, ser til varnar,

æt'a {)ab naubsynlegt ab nota ser af J)eirri vilnan, er

taganna \—23—7 unnir J>eim, er i boreun hlytur ab

§an ga, — ekki su af yfirvaldinu krafba hjalp, ]}6ii hennar

jafnvel væri beibzt åbur en malssékn er hbfbub, eigi

a& veitast af konungsins fégeta en ekki af péliti-

meistaranum.
Så i tilliti hertil allranåbugast gefni urskurbur hljobar

J)annig :

^) tilskipunarinnar 26. § gjorir Jjab til péliti-

meistarans skyldu ab innsenda til Cancelliisins oli slik

nt, sem gætu orbib eplirtektar efni fyrir stjorn réttvis-

innar, og uppaleggur b6kj)rykkjurunum ab få nefndum
embætlismanni

i hendur eilt exemplar af sérhverju riti,

sem ei hleypur til fleiri en 24 arka, svo fylgir J)ab af

l>essum skilmerkilegu og beru orbum, ab pélitimeistarans

Msjån er ekki lakmbrkub til J)ess, er einungis prentast
i dbnsku ebur tøzku måli. — 2) par eilt rit, hvers

mnihald er straffsvert, ekki umbreytir sinni nåtluru

J)armeb, ab J)ab, vegna J)ess ab naubsynlega tilsjén hefir
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4 837. vantab, hingabtil befir komizt bjå rétllætisins åkærum,

25. Febr. og j)ar J)ao er bok^rykkjurunum uppålagt, ab senda p6-

litimeistaranum eitt exeniplar af ollu, sem héreplir verour

prentab, an J>ess ab lagasetnfngin gjbri neina undan-

tekning i Li 1 1 i li til nyrra litgåfna, svo fylgir [>araf, ab

tilskipunarinnar åkvarbanir Hka mega heimfærast til

J)essara. — 3) Eins og tilskipunin ekki eptirgefur neina

undanteknfng i {>essu tilfelli, svo mundi hun l{ka opnå

veg til ab bnekkja hennar tilætlun og augnamibi, ef})ab

skyldi vera leyft, undir nafni ebur formi af innleggjum

til réttanna, ab fremja afbrot mét tébrar lagasetningar

fyriskriptum. Sérilagi gæti })å så ritbbfundur, sem sak-

s6ktur er fyrir misbrukun prentfrelsisins, haft abgång

til ab prenla i sfnu innleggi })au strafifsverbustu atribi

lir J)vi ri ti, fyrir hvert malssékn var méti honura hbfbub,

Jiolt ritib sjålft hafi verib tekib i geymslu pélitfmeistar-

aus eptir tilskipunarinnar 24. §, til })ess ab ulbreibsla

og auglysmg J)ess innihalds gæti hindrazt, ef J)ab meb

d6mi verbur straffsvert ålitib. Heraf fylgir ^annig, ab

innlegg til réttanna eru undirgefin p61itimeistarans li l—

sj6n, J)egar J)au utgefast å prent, og ab tilskipunarinnar

åkvarbanir lika eru heimfæranlegar til Jjesshattar prenl-

abra rita. — 4) I ti 1 1 i li til })essarar spurningar gildir

hin sama regla, sem innihelzt i Nr. 3. — 5) |>ab er

sjålfsagt, ab pélitimeistarinn hefir rétt til ab breyta })annig

sem um er spurt. — 6) I J)essu tilfelli å politimeistarinn

strax. ab innsenda ritib til Cancelliisins, en ekki tefja

sblu J)ess, |)ångab til hann fær l)arum nåkvæmari skipun.

— 7) fetta mun verba abgætt vib élgefm'ngu sli'kra

leyfisbréfa. — 8) Tilskipunarinnar 20. §gefur ekki miunsta

ådrått til ab takmarka vegluna. J>ab fylgir bæbi af laga-

setningarinnar anda og af hennar b6kslaf, ab greinar-

innar åkvbrbun å ab framkvæmast, hvort heldur ritib er

lilib eba st6rt. — 9) |>essi skyida uppåliggur péliti-

meistaranum. — 4 0) Pélitfmeistarans sérlega tilsj6n nær

i J)essu tilfelli ekki i til rita, sem prentub eru utanlands
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i fraraandi tungumåli. Annars skulu bokhbndlararnir 1837.
vera skyldugir til, ef dbnsk rit, sem prentub eru utan- 25. Febr.

lands, kunna ab koma J>eim i hendur til solu ebur ut-

tylingar fra t>eirra békhlobum, strax ab senda pélitf-

meislaranum J>ao fyrsta exemplar, sem ulgefst af J)eim,
ao viblogbu

J)V f i tilskipunarinnar 26. § fyrirsk ri faba
straffi. — B6k{)rykkjararnir eiga ab breyta bék-
staflega eptir tilskipunarinnar 26. §, og senda p61itf-

meistaranum allt, sem hjå J)eim prentast, J^egar })ab ekki
Weypur til fleiri en 24 arka, an tillits til J>ess, ab nokkub,
sem væri i einhverju samanhengi J^arvib, kynni ab prentastm tt&rum. i2

)
|,etta vibkemur, eptir sakarinnar

e°li> konungsins fogeta.

Undir eins og })elta, eptir ofanskrifubu, auatøsist
lum h 'utabeigendum til vilundar og allraundirgefnustu

eptirbreytingar, eykst ]>vi vib, meb tillili til })ess lilfellis,

ao l>au utanlands prentubu rit f dbnsku måli, sem koma
1 danska békhGndlun, kynnu til solu ab vera send
ymsum békhondlurum, ab t>egar eitt exemplar tilheyri-
,ega er afhent hlutabeiganda embættismanni

,
J)urfa

6kkl exemplbr af l^eim fleirum, sem J>eir hafa til verzl-
Unar e?)ur utbyU'ngar, ab innsendast, en ab sérhver

J)6
sjalfur å ab utvega ser, meb attesti fra nefndum em-
bættismanni, vissu J)arum, ab eitt exemplar åbur sé af-
bent, ef hann ekki sjålfur vil] afhenda eitt sKkt, })ar
hann, ef dt af {>vl ber, mun setja sig i åbyrgb eptir

^Iskipunarinnar af 27. Septbr. 1799 § 26. Somuleibis
mu« sa, sem eptir ofanskrifubu hefir mebtekib eitt utan-
Iands prentab danskt rit til solu ebur utb^tingar, mega
Vænla

l>ess >
ab l>vi af honum til hlutabeigandi embætlis-

manns senda exemplari verbi honum aptur skilab, j)egar
Pessi embættismabur, ab loknum l)ess yfirleslri, enga
o^sok hefir fundib i

J)
V f tillili til neinnar råbstofunar. —

* konunglega Danska Cancelli J)ann 25. Februar/
1837.



32 Renter. Skkiv. ang. islandsk Sopas

1 837. Rentekammer-Skrivelse til det Slesvig-Holstein-

Lauenburgske Cancellie, ang. Udstedelse af de til

Erhvervelse af islandske Sopasser nødvendige

Attester. Khavn den 11. Marts 1837. — Rentek.

Isl. Copieb. 12, Nr. 572.

Det Kongelige Slesvig -Holstein -Lauenburgske Can-

cellie har, ved at tilbagesende et Andragende, hvori

Kjbbmand N. Petersen i Flensborg anholder om Til-

ladelse til deels at lade de for at erholde islandsk So-

pas udfordrende Beviisligheder udfærdige ved og be-

edige for en Notar istedetfor for vedkommende Ovrighed,

og deels til at maatte indsende Sopasset direkte til

Rentekammeret, efterat samme er afbenyttet, under 4.

i f. M. tilskrevet os, at om det endogsaa efter Plakat

af 20. Marts 1787 kan synes tvivlsomt, om ikke Ud-

færdigelsen af de til det ovennævnte Oiemed fornodne

Attester kunne udfærdiges ved en Notar, saa er dog

Edens Aflæggelse for dem efLer Plakatens Bestemmel-

ser i ethvert Tilfælde utilladelig, ligesom det ogsaa i

det Hele taget følger af Lovgivningens Forskrifter om
•

Sdpasse, at Edens Aflæggelse maa skee for Øvrigheden;

hvad derimod angaaer Passenes direkte Indsendelse

til Kammeret, efterat de ere afbenyttede, formener

velbemeldte Cancellie, at desangaaende ikke kan være

Noget at erindre, saaledes som ogsaa af os i Skrivelse

af 13. Februar d. A. er foreslaaet.

Da det kgl. Slesvig-Holstein-Lauenburgske Cancellie

derhos har behaget at forlange Kammerels nærmere

Betænkning herover, forinden Supplikanten tilkjende-

gives det Fornodne, skulle vi ikke undlade, ved Til-

bagesenderen af fornævnte Andragende, tjenstligst at

melde, at vi i det Hele maae tiltræde den af velbe-

meldte Cancellie yttrede Mening. — Bentekammeret den«

11. Marts 1837.



Kgl. Besol. ang. Politijjbetjente m. v. 33

Kongelig Resolution ang. Bestemmelse om *837.

Politiebetjentes og Jordemodres Antagelse ogEnt- ^TmI^
ledigelse i Island. Khavn den 22. Marts 1837.
— Canc. 3. Depart. Forest. 1837, Nr. 34. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1837, S. 88.

Vi bevilge allern. : 4) at Politiebetjent i Reikevig

Lars Johan Moller entlediges fra sin Bestilling med en
aarlig Pension af 400 Bigsbankdaier af den islandske

Jordebogskasse. — 2) at det overlades til Stiftamt-

manden paa Island, paa nærmere Ansbgning og efter

de befindende Omstændigheder, at enlledige Jorde-

moder i Beikevig, C. E. Moller, saaledes, at der, uden
Polger for Andre, tillægges hende en aarlig Pension af

400 Bigsbankdaier af den islandske Jordebogskasse fra

den Tid hun maatte blive entlediget fra sin Bestilling,

r 3
) at Stiftamtmand en over Island for Fremtiden maa

besætte Politiebeljent-Posten i Beikevig, saaledes at den
Ansatte, naar denne senere af en eller anden Grund
fi°des uduelig eller uskikket til Postens forsvarlige Be-

stridelse, uden videre af ham kan afskediges; samt—
^) at der, forsaavidt der herefter maatte opstaae Spbrgs-
maal om Afskedigelse af den i Beikevig ansatte Jorde-
moder, maa forholdes overeensstemmende med Pla-

katen af 27. April 4 832. — Kjbbenhavn den 22. Marts
1837 \

Directionen for Universitetet og de lærde *• April.

Skolers Skrivelse til Consistorium ved Kjoben-
havns Universitet, ang. Uddeling af det Sknla-

sonske Legat til islandske Studerende. Khavn

) Meddeelt Stiftamtmanden over Island og Rentekammeret
ved Canc. Skrivelser 4. April 1837. Canc. 3. Depart.

Brevb. 1837, Nr. 1032-1033.
XL J{. 3



34 Univ. Dir. Skriv. ang. det Skulasonske Legat.

4837. den 1. April 1837. — Copieb. for Univ. og Skolerne

1. April. 1837, Nr. 515.

Fra det kgl. Rentekammer har Directionen mod-

taget Underretning om, at Renterne af den Capital 266

Rbd. Sblv, der udgjbr Kjobesummen for Gaarden Aas

inden Oefjords Syssel i Island, hvilken Jord i sin Tid

er legeret af Biskop Thorlak Skulesen lilUnderstbtlelse

for en trængende og værdig islandsk Student, ere, da

de ei ere oppebaarne siden 34. Juli 4 822, paa hvilken

Tid de da uoppebaarne Renter til Belbb 144 Rbd. 40 Sk.

Repræs. bleve udbetalte til den ved Cbnsistorii Skrivelse

af 48. Oktbr. s. A. til at nyde samme denominerede

Stud. Theol. Th. Gudmundsen, opvoxen for 4. August

4 822 — 4 4. Deebr. 4836, eller for 44 Aar og 436 Dage

til 452 Rbd. 71 Sk. Sblv.

I Anledning heraf skulde Directionen, ved indsluttet

at lade fblge en af Stud. juris Christjansen indgiven

Ansbgning om at forundes bemeldte Rentebelbb, tjenstl.

anmode Consistorium om, behageligen at denominere

een, eller om det, med Hensyn til at den ovenanfbrte

Sum er opvoxen ved saa mange Aars Renter og det

mindre Billige i, at et saa stort Belbb engang imellem

tilflyder een eneste Studerende, skulde findes mere

passende, flere trængende islandske Studenter, hvis

Flid her ved Universitetet gjbr dem værdig til saadan

Understbltelse, hvorefter Directionen vil foranstalte det

videre Fornbdne, for at ovennævnte Sum til dem kan

blive udbetalt.

Directionen bnsker tillige at modtage DHrr. Rectors

og Professorers behagelige Yttringer om, hvorvidt det

maatte findes hensigtsmæssigt ved Brevvexling med det

kgl. Rentekammer at bevirke, at ovennævnte Sum, der

for Tiden indestaaer i den islandske Jordebogskasse,

blev fra samme indbetalt i Universitetets Kasse til For-

valtning under Universitetets bvrige Legater. — Den



Univ. Dir. Skriv. ang. det Skulasonske Legat. 35

kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 1837.

April 4837.
1. April.

Kongelig Resolution ang. Udlæggelse af Jorden 5. April.

Fell istedenfor Gotur til Mensaljord for Præsten
liI Dyrholar. Khavn den 5. April 1837 1

.
—

1 Rentekammerets Forestilling 28. Marts bemærkes, at det er
ved Norske Lovs 2—12—1 befalet, at Præsterne skulle boe
uidensogns. Da det imidlertid i sin Tid var oplyst, at Præ-
8ter

* Island, som ikke havde en fast udlagt Boj ord, havde
megen Besvær med at forskaffe sig bekvemme Gaarde til Be-
oelse, blev det ved Reskr. 18. April 1761 tillagt saadanne

^nester under visse bestemte Former at faae udlagt en Gaard
1 Beboelse, som siden skulde være fast Præstegaard.

I Præstekaldet Solheimar og Dyrholar i Skaptafells Syssel
aae Mensaljorden Gotur udenfor Sognene. Præsterne havde
erfor maattet tilbygsle sig Jorden Fell af Thykkebæ Klosters
ods,

g havde nu i over 100 Aar haft denne i Besiddelse
and efter Mand. Præsten havde allerede i 1813 sBgt om, at
aldet maatte ved Mageskifte med Gotur faae den udlagt til

!

^

nsalgaard, men den daværende Stiftamtmand havde ikke
sendt Andragendet, da han var imod det, og fandt Jorden

&tur slettere dyrket end Fell, men derimod gav han Ordre

*! Administrator for Klostergodset, at udlægge Jorden Fell
Præsten som fast Bopæl. Nu var imidlertid Gotur i en

e re Forfatning, og Stiftsøvrigheden androg derfor paa, at
ageskiftet maatte gaae for sig. Fell laa omtrent midt imel-
em begge Sognekirker, den anføres til Dyrhed 12 Hdr., med
Landskyld 100 Al. og 4 Qvilder; Gatur derimod havde 6
Qvilder, men ibvrigt ansaaes begge af lige Godhed.

Da den kgl. Kasse saaledes antoges for ikke at lide noget
ab ved Mageskifte, anbefalede Rentekammeret det, dog uden

at Præstens eventuelle 'Enke kunde ved Ma'ndens Død beholde
kaarden. - Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1837 A, Nr. 82.

Vi tillade allern., at den Os tilhorende Jord Fell,
af Thykkebai Klosters forrige Gods, maa enten strax,
eller naar den nuværende Sognepræst i Solheime ooO

Rentek. Skriv. 29. April 1837.
• • —

3*



36 Kgl. Resol. ang. Mensaljord.

1837. Dyrhole Kald afgaaer, mageskiftes med den til nys-

nævnte Kald henlagte Mensaljord Gbtur, saaledes at

Jorden Fell for Fremtiden bestemmes til Boesjord for

Sognepræsten for bemeldte Kald. — Kjobenhavn den

5. April J837 1
.

5. Apni. Kongelig Resolution ang. Afskaffelsen afElee-

mosynarii ved Præstekaldene i Island. Khavn

den 5. April 1837. — Canc. 1. Depart. Forestill. 1837,

Nr. 47 5 see Canc. Skriv. 11. April 1837.

8. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Bevilling til tvende Disciplers Optagelse i Bessa-

stad Skole. Khavn den 8. April 1837. —
Copieb. for Univ. og Skolerne 1837, Nr. 609.

Efter hvad af Deres Hbiærv. i Skrivelse af 18. Febr.

og 3. Marts d. A. er indstillet, i Anledning af tvende

hertil indsendte Andragender, bevilger Directionen, at

Thoiiev Thordersen og Finn Thorsleinsen maae, under

Forudsætning af, at de ved Kundskaber findes modne

og ibvrigt qvalificerede dertil, i sin Tid optages som

Disciple i Bessestad lærde Skole, uagtet den Førstnævnte

allerede har fyldt sit 20. Aar, og Sidstnævnte ved den

Tid, han kan optages, vil have opnaaet samme Alder.

Dette meldes tjenstl. Deres Hbiærv. til behagelig

Efterretning og videre fornbden Bekjendtgjbrelse. —
Den kgl. Direclion for Universitetet og de lærde Skoler

den 8. April 1837.

il. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Ophævelse af Eleemo-

j Ved Rentek. Skriv. 29. April 1837 mecldeelt Stiftamt-,

manden og Biskoppen over Island. Rentek. Isl. Copieb.

12, Nr. 699.

•8 rv ;



Canc. Skriv. ang. Degne-Embederne. 37

synarn eller Degne -Embederne i Island. Khavn

den 11. April 1837. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1837,

Nr. 994. P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 280-281

.

I behagelig Svarskrivelse af 28. Septbr. f. A. have

Stiftamtet og Deres Hoiærv., foranledigede ved dette

Gollegii Skrivelse af 1. Marts s. A., hvorved man udbad
Sl8 motiveret Forslag til Forandring i Bestemmelserne

angaaende Degnekaldene paa Island, — meddeelt Can-

celliet et Forslag til Ophævelsen af de endnu tilbage-

værende Degnekald paa Island m. v.

Efterat Cancelliet i denne Anledning har corre-

sponderet med det kgl. Rentekammer, der har tiltraadt

hvad Stiftamtet og Deres Hoiærv. have yttret, saavel an-

gående det Unyttige i, at saadanne Degnekald længere

vedblive, som angaaende Onskeligheden af at forbedre
de islandske Præsters Forfatning, har Cancelliet ned-

ægt allerund. Forestilling i Sagen, hvori man har ind-

stillet: j^mm m<m* a .<\

a
) at Degnekaldene paa de kgl. Klostergodser Mb-

drevalle (Mbbruvellir) og Thingore føingeyrar), efter-

haand en som Vacance indtræffer, maae nedlægges, og
at vedkommende Sognepræster derefter erholde ud-
betalt til hvert Aars Fardag af Administrationerne over
disse kgl. Godser de hidtil Degnene i hvert Kald til-

lagte 4 Hundreder paa Landsviis, enten in natura eller

efter Capitelstaxtens Middelpriis. — b) at Degnekaldene
Paa Grenjadarslad og Hyterdal Præstekald strax maae
°phæves, til Fordeel for disse Præstekald. — c) at

Bredebolstad og Odde Præstekald maae fritages for at

erlægge de hidtil 1 som Bidrag til Chirurgernes Lbnning
1 den kgl. Jordebogskasse indbetalte Degnepenge. —
d) at Bestemmelsen om, at Degnepengene fra Stadestad

Præstekald, som efter nærværende Beneficiarii Dbd

O Reskr. 20. Juni 1766; kgl. Resol. 21. April 1777
5
Reskr.

4. Oktbr. 1799.

1837

IL April.



38 Ganc. Skriv. ang. Degne-Embedernb.

1837. igjen skulde indbetales i Jordebogskassen til Lbnning

il. April, for en Observator 1
, i Fremtiden maa bortfalde, og dette

Kald frilages for denne Afgift, og — e) at den Capital,

som er i Behold af de opsparede Degnepenge fra Mc5-

drevalle Kloster for den Tid, da Degne- Embedet var

vacant, ialt 336 Rbd. 48 Sk. r. S. og 42 Rbd. 48 Sk.

. Sedler og Tegn, maa, ved Stiftsøvrighedens Foranstalt-

ning, gjores frugtbringende paa sikker Maade, og Ren-

terne deraf tilfalde Sognepræsten til Modrevalle Klo-

sterkirke.

Hans Majestæt har derefter under 5. d. M. allern.

resolveret saaledes:

({
Vi bifalde alleroaadigst Vort Cancellies allerund.

Indstillinger".

Hvilket herved tjenstl. tilmeldes Sliftamtet og Deres

Hbiærv. til behagelig Efterretning, med Tilfoiende, at

det kgl. Rentekammer, som Cancelliet ligeledes under

D. D. herom har tilskrevet, har lovet at tilskrive ved-

kommende Embedsmænd og Administratorer det For-

nodne, forsaavidt angaaer den islandske Jordebogskasse

og Klostergodsernes Regnskaber.

Endelig skulde Cancelliet, næst at bemærke, at den

med Deres Hbiærv/ Erklæring af 3. f. M. hertil ind-

komne Ansbgning fra Sognepræsten for Bredebolstad

Menighed, Sæmundsen, om Fritagelse for de paa Kaldet

hvilende Degnepenge, er afgjort ved bemeldte allerh.

Resolution, tjenstl. anmode Stiftamtet og Deres Hbiærv.

om, behageligen at meddele dette Collegium Underret-

ning: om Modrevalle og Thingore Klosterkald paa Grund

af ovennævnte Forandring for Fremtiden blive umiddel-

bart at bortgive af Hans Majestæt. — Det kgl. Danske

Cancellie den 41. April 1837 2
.

') Reskr. 10. Januar 1800.

Cancelliets Skrivelse s. D. til Rentekammeret, af samme

Indhold. Canc. 1. Depart. Brevb. 1837, sst. — trykt i

Algreen-Ussings Reskriptsamling 1837, S. 110—111.



Renter. Plak. ang. Stænderne. 39

Rentekammer - Plakat ang. Repartition af de ^37.

til Provindsialstændernes Forsamling forskndsviis jaTIpS-

udbetalte Sammer. Khavn den 12. April 1837. —
Originalen i Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1837 A, Nr. 91.

Original-Aftryk hos Schultz, 4 Blade i 4to
. Colleg. Tid. for

1837, S. 377—382. Qvart-Forr. for 1837, S. 25-28$ Schou

XXI, 532-536. — Uddrag.

Plakat angaaende Repartition efter Plakaten af 1.

Juni 4 836 af de i Anledning af de raadgivende Pro-

vindsialstænders Forsamling i Roeskilde i Aarene 1835

—

1836 forskudsviis udbetalte Summer.

Til Dækning af de Udgifter, til Belob ialt 54,751

Rbd. 34 Sk. Sedler og Tegn, som af den kgl. Kasse

forskudsviis ere udredede i Anledning af den i Aarene

1835— 1836 i Roeskilde afholdte Forsamling afProvind-

sialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters

Stifter samt for Island og Færoerne, ville, ifolge allerh.

Plakat af 1. Juni f. A., efter Fradrag af'Vea, eller 2,607

Rbd. 20 Sk., der udgjbre Islands og Færoernes Andeel

i bemeldte Udgifter, Kjobenhavn have at betale.

Rentekammeret den 12. April 1837.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, is. April,

ang. Myndighedsbevilling for en Student til at

ordineres. Khavn den 15. April 1837. — Orig.

i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1837,

Nr. 1082. "-j'^-j
>| : s.?

i .>:r ^ >;f.; A^ztøw iiyift Ui htixim*
'

-

:

Efterat have med Deres Hoiærv. 8 behagelige Be-

tænkning af 2. f. M. modtaget en Ansogning, hvori

Gullorm Paulsen, Herredsprovst i Sonder- Mule Syssel

og Sognepræst til Vallanæs Menighed, anholder om, at

hans Son, Studiosus Theologiæ Vigfus Guttormsen, maa

blive ordineret til personel Capelian hos ham, uagtet

han ei har fyldt sit 25. Aar, — har Cancelliet derom

nedlagt allerund. Forestilling, og det har derefter under



40 Gang. Skriv. ang. Ordinations-Bevilling.

1837. Dags Dato behaget Hans Maj 4
. Kongen allern. at resol-

ut 7^7" vere saaledes:

uVi ville allernaadigst have tilladt, at indbemeldte

Vigfus Guttormsen maa ordineres til Capelian, uagtet

han ikke har fyldt sit 25. Aar".

Hvilket herved tjenstligst tilmeldes Deres Hbiærv.

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse.—
Det kgl. Danske Gancellie den 45. April 4837.

is. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster - Amtet i Island, ang. Berettigelse til

Fattigforsorgelse. Khavn den 15. April 1837.—
Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1126.

Hr. Amtmand har i Skrivelse af 30. Januar sidsti.

andraget, at en Person, ved Navn Thoraren Thoraren-

sen, der fra sit 11. til sit 26. Aar havde opholdt sig i

Arnæs Rep under Strande Syssel i Islands Vestamt, i

Foraaret 4 834, paa Grund af Sygelighed, blev trans-

porteret til hans Fdde-Egn, Stads Rep under Hunevands

Syssel i Nord- og Ost- Amtet, som hans Forsorgelses-

bjem, og at han her i nogen Tid blev underholdt, dog

ikke af Fattigvæsenet, men af sine egne Midler, men

at, da det paa Grund af den i § 6 af det senere pu-

blicerede Reglement af 8. Januar 1834 indeholdte Re-

stemmelse, at den, som i 5 Aar efter at have opnaaet

16 Aars Alder har været bosat eller tjenende i et

Fattigdistrikt, uden der at have erholdt nogen Under-

støttelse af Fattigvæsenet, sammesteds bor være be-

rettiget til Forsorgelse, formentes, at han maatte blive

at forsbrge i Arnæs Rep, blev Amtmanden over Vest-

Amtet af Dem tilskrevet om at foranstalte ham modtaget

i sidstnævnte Rep. Da imidlertid bemeldte Amtmand

har anseet det tvivlsomt, om ikke Thorarensen ved sit

Ophold i Stads Rep maa antages inden Reglementets

Publication at have vundet fast Forsorgelse i denne

Rep, i hvilket Tilfælde han, ifblge den ovenanforte § ;



Canc. Skriv. ang. Fattigforsorgelse. 41

fremdeles der maa blive at forsorge, og han paa Grund 1837.

heraf ikke har fundet sig befbiet til at give Arnæs Rep T^TT"
• lo. April*

det attraaede Paalæg, — har De, i Overeensstemmelse

med hans Begjæring, indstillet Sagen til Cancelliets

Afgjbrelse.

Foranlediget heraf skulde man, ved at remittere

hosfblgende Bilage, til Efterretning og videre Bekjendt-

gjbrelse tjenstligst melde, at Forsørgelsespligten i nær-

værende Tilfælde maa paahvile Arnæs Rep, da det efter

de oplyste Omstændigheder ikke kan antages, at Thor-

arensen forinden Reglementets Publication har været

antaget til fast Forsbrgelse af Fattigvæsenet i Stads Rep.

— Det kgl. Danske Gancellie den 15. April 4 837.

Kongelig Resolution ang. Kjobenhavns Uni- 20. April,

versitets Legater Og Fonds. Khavn den 20. April

1837. — Hvorved Kongen bifalder, at den ham af Diree-

tionen for Universitetet og de lærde Skoler forelagte Forteg-

nelse over de under Universitetets Qvæstur staaende Legater

°g særlige Fonds, hvis Totalbelbb den 1. Januar 1837 udgjorde

835,358 Rbd. 40 Sk., maa lægges til Grund for den Hovedbog,
8om ifblge allerh. Resolution af 2. Decbr. 1836 skal anlægges

for disse Legater og Fonds. — Univ. Direct. Forestill. Prot.

! 837, Nr. 1762. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1837, S. 119-

Jevnf. Selmer, Khavns Universitets Aarbog for 1837,

s
- 120-122. — Uddrag.

Fortegnelse over Kjobenhavns Universitets Legaters

°8 særskilte Fonds Status den 1. Januar 1837.

Legaters og Fonds Navne Kapital.

Sblv.

• . . Legatum Arnæ Magoæi . . . 24,273 Rbd. 89 Sk.

7^ Kjbbenhavn den 20. April 1837.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 22. April.

Island, ang. Oprettelsen af en Postforbindelse

mellem Skaptafells og Mula Sysselerne. Khavn

1
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1837. den 22. April 1837. — Rentek. Isl. Copiebog 12,

STI^dT Nr - 656 -

Stiftamtmand Krieger har ved en Skrivelse til Kam-

meret af -13. Februar d. A. omhandlet det Savn, der

hidtil har været en Folge af den sjeldne Forbindelse

imellem den Deel af Vester- Skaptafells Syssel, hvor

Sysselmand Stephensen boer, og Oster-Skaptafells Syssel,

hvorhos han har anholdt om Bemyndigelse til at ind-

rette en Post, som 4 Gange om Aaret skulde gaae fra
• •

fdrstnævnte Syssel igjennem Oster-Skaptafells Syssel til

det Sled, hvor Sysselmanden i Sondermule Syssel boer,

samt igjen tilbage. Disse 4 Posltoure vilde ifolge for-

nævnte Skrivelse tilsammen medfbre en aarlig Bekost-

ning af omtrent 56 Rbd. r. S., men antages i Forhold

til denne Sum at ville medfore en betydelig Nytte,

saavel for Embedscorrespondencen, som for den pri-

vate og i Særdeleshed Handelsstandens Brevvexling.

Paa Grund heraf skulde vi tjenstligen anmode Hr.

Stiftamtmanden om, behageligen at ville foie den for-

nodne Foranstaltning til at oprette en saadan Postgang

paa den mest hensigtsmæssige Maade, dog for det

forste ikkun til en Prove for 2 til 3 Aar. De derved

foranledigede Udgifter ville, efter Fradrag af den for

de private Breve erlagte Porto, være at afholde af Is-

lands Jordebogskasse, men for at de fornddne Udgifts-

ordrer herfra kunne blive meddelte, vilde De behage-

ligen hvert Aar hertil indsende behdrige Regninger. —
Angaaende hvorvidt denne nye Postindretning viser sig

hensigtsmæssig og fortjener at fortsættes, skulde vi ud-

bede os til sin Tid Underretning meddeelt. — Den

hertil indsendte Skrivelse fra Sysselmand Stephensen

af 4. Januar d. A. fdlger herhos tilbage. — Rentekam-

meret den 22. April 4837.

25. April. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Enke-Pension af Reykholt Præstekald. Khavn
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den 25. April 1837. — Original i Bispe-Archivet i 1837.

Island. — Canc. I. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1141. 25 » April.

Som Deres Hbiærværdighed bekjendt, har Sogne-

præst Gudmundsen til Lund i et hertil indgivet An-

dragende forespurgt, hvorledes den Vio Deel skal be-

regnes, som tilkommer hans Moder, afgangne Provst

Eggert Gudmundsens Enke, Gudrun Bogedatter, som

Pension af Reykjaholt Præstekald, idet han nemlig for-

bener, at denne Vio Deel ikke blot skal beregnes efter

Kirkens Qvilder, Landskylden og Jordegodslienden, hvortil

Eftermanden, Sognepræst Helgesen, har villet indskrænke

samme, men ogsaa af Lammefoder og Lbsegodstienden,

hvilken Formening han troer at finde bestyrket ved det

allerh. Reskript af 3. Marts 4758, hvortil D. Hoiærv. paa

hans Foresporgsel har henviist ham.

Efterat Gancelliet herover har modtaget D. Hoiærv. 1

behagelige Betænkning af 28. Decbr. sidsti. og dermed

indsendte Oplysninger, hvoraf navnlig erfares, at den

Andeel af Kaldets Indlægter, som Præsten Helgesen har

vedtaget at udrede som Pension til sin Formands Enke,

sikkert overstiger Vio Deel af de 68 Rbd. 4 Mk., hvortil

Reykjaholt Præstekald efter Specificationen af 1736 er

anslaaet, skulde man tjenstlig tilmelde Deres Hoiærv.

"1 videre behagelig Bekjendtgjbrelse, at dersom Enken
ikke er tilfreds med den hende af Præsten i Embedet
udbetalte Pension, vil der itølge Reskr. af 5. Juni 4750

°B 3. Marts 4758 tilkomme hende Vio Deel af Kaldets

specificerede Indtægt med 6 Rbd. 5 Mk. 3?A Sk.

Forsaavidt Deres Hoiærv. ved denne Lejlighed til-

lige har foreslaaet, at den Præsteenkerne (deres Ret
tl1 at udvælge en Gaard til Beboelse uforkrænket) til-

kommende Pension herefter maa bestemmes til Vs, Vio
eller V12 Deel af Præstekaldenes Landskylder, Smo'rleier

samt Tiende saavel af Faste- som Losegods, men at

Præsterne forresten skulde beholde deres Ho'tolde,

Dagsværker og alle Accidentser ubeskaarne, — skulde
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1837. man lige tjenstlig tilmelde Dem til behagelig Efterret-

^p^^Tj ning, at det i denne Henseende vil forblive ved Lov-

givningen. — Det kgl. Danske Gancellie den 25. April

1837.

28. Aprii. Kongelig Resolution ang. Opforelse af en ny

Kirkegaard og Lighus i Reykjavik. Khavn den

28. April 1837. — I Rentekammerets Forestilling 25.

April bemærkes, at Stiftamtmand Krieger allerede i 1832 havde

andraget, at den til Reykjavik Domkirke hejrende Kirkegaard,

der laa midt i Byen, paa det Sted, hvor den ældre Kirke

stod, var for liden, men kunde ikke for Byens Skyld udvides.

Det ansaaes derfor nodvendigt, at anlægge en Assistents-

Kirkegaard udenfor Byen, men dertil krævedes Bekostninger,

saavel til Hegn som til Opførelse af Lighus. Da Forordn.

22. Febr. 1805 § 9 bestemmer, at enhver Kjbbstadkirke, som

ikke har en Kirkegaard udenfor Byen, skal anskaffe sig en

saadan, og Canc. Skriv. 23. Septbr. 1817 antager, at Kirkerne

skulle udrede Omkostningerne, forespurgte Stiftamtmanden,

der antog disse Bestemmelser for gjeldende ogsaa for Reykja-

vik, om en saadan Kirkegaard maatte indrettes, og om Ud-

gifterne derved maatte udredes af Jordebogskassen, saavidt

Kirkens Midler ikke maatte strække til, da Kir\en tilhorte

Kongen. Cancelliet havde yttret, at Kirkegaardens Anlæggelse

maatte paahvile Kirke-Eieren, som her var Hans Maj*. Kongen,

og Stiftamtmanden fik derfor i 1833 et Brev om at tilveiebringe

nogle Oplysninger. Disse Oplysninger bleve ved forskjellige

Omstændigheder forsinkede indtil Efteraaret 1836, da Stiftamt-

manden berettede at have udseet til Assistents-Kirkegaard en

Plads omtrent 1000 Skridt vestenfor Byen, med 4 å4'/i Alens

dyb Jord, Areal 16,900 Qvadratalen, der i Forhold . til den

sædvanlige Mortalitet vilde være tilstrækkeligt for 50 Aar.

Bekostningen til Kirkegaardens Indretning ansloges til 500 å

600 Rbd., desuden vilde et Lighus efter de til Rentekammeret

givne Overslag koste 820 til 920 Rbd., foruden Transport til

Island og Opsættelse. Kammeret vil for Oeconomiens Skyld

vælge en firkantet Bygning uden Taarn, istedetfor en otte-

kantet med Taarn. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1837 A,

. Nr. 120. *.n?K^ .
?fv^^^H

Vi bifalde allern., at ved Reikevig Kjbbstad for Vor
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Regning indrettes en Assistents-Kirkegaard udenfor Byen, 4837.

i Overeensstemmelse med det af Stiftamtmand Krieger
j 28. April.
derom nedlagte Forslag, imod at Omkostningerne ind-

skrænkes saa meget som muligt, og at Vor allerhbieste

Approbation paa disses Udredelse af den islandske

Jordebogskasse nærmere erhverves. Derhos tillade Vi,

at der til Indretningen af et Lighus med Klokke, efter

den af "Vort Rentekammer allerund. fremlagte Tegning

Nr. \
*
?
hvilket Lighus bliver at opsætte paa nysnævnte

Assistents-Kirkegaard, maa af bemeldte Jordebogskasse

udredes en Sum af indtil 826 Rbd. 32 Sk. S. og T.,

foruden Bekostningen ved Bygningens Overfbrsel til Is-

land og dens Opsættelse paa det bestemte Sted. —
Kjbbenhavn den 28. April 4837*.

V •-

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og 29
-
APril -

Biskoppen over Island, ang. Mensalj ord for Sogne-

præsten til Solheimar og Dyrholar. Khavn den

29. April 1837. — Original i Bispe- Archivet i Island.

Rentek, M. Copieb. 12, Nr. 699.

Ved i behagelig Skrivelse af 6. Septbr. f. A. at

meddele os Betænkning over et Andragende fra Præ-

sten til Solheimar og Dyrhole i Island, Hr. Thord Brynj-

ulvsen, om at tilstaaes Livsfæste paa Gaarden Fell af

Thykkebay Klostergods, har Hr. Stiftamtmand Krieger

°8 Deres Hbiærv. formeent det hensigtsmæssigt, at denne

Gaard enten mageskiftes med Kaldets Mensalgaard Gatur,

eller bestemmes til at være bestandig Bygsels- og Brugs-

jord for Sognepræsten til fornævnte Kald. Efter des-

angaaende at have corresponderet med det kgl. Danske

Cancellie, er Kammeret indsaaet med allerunderd. Fore-

den i Forestillingen nævnte firkantede uden Taarn.

) communiceret Stiftamtmanden over Island ved Rentek.

Skriv. 27. Mai 1837. Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 801.
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4837. stilling, hvorpaa det under 5. i d. M. allernaad. har be

haget Hans Majestæt at resolvere saaledes:

{t
Vi tillade all ern". . . . [osv. see ovenf. S. 35—36] . .

.

for bemeldte Kald".

Denne allerh. Resolution skulle vi ikke undlade

tjenstligen at communicere Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv.

til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Ved-

kommende, idet vi derhos maae udbede foranstaltet,

at Mageskiftet skeer ved en lovlig Syns- og Overleve-

ringsforretning, der bliver at afholde paa Kaldets Be-

kostning, hvorhos af Hr. Stiftamtm. bedes paaseet, at

Gaarden Gbtur med Tilliggende og Qvilder bliver af-

leveret i aabodsfri Stand, i hvilken Kongsgaarden Fell

bor fratrædes af dens nuværende Fæster, Præsten Hr.

Th. Brynjulvsen.

Efter befunden Rigtighed blive behorige Mageski fte-

skjbder at udstede, i hvilken Henseende Stiftsøvrigheden

i Island bemyndiges til at foranledige det Fornødne,

og ville Hr. Sliftamtm. derefter behage at tillægge Ad-

ministrator for Thykkebay Klosters Jordegods Ordre

om at indtage Jorden Gbtur under den ham anbetroede

Administration, og paa sædvanlig Maade at bortfæste

den, samt at opkræve Afgiften, hvorfor bliver at af-

lægge Rigtighed ved Administrations -Regnskaberne for

bemeldte Jordegods.

Ligesom vi i sin Tid forvente os underrettede om
den Foranstaltning, som i Overeensstemmelse hermed

foies, udbede vi os ogsaa ved samme Leilighed tilstil-

lede bekræftede Gjenparter, saavel af den afholdte For-

retning over Gaardene, som af de udstedte Skjbder,

hvis Originaler forblive i Island, og navnlig det paa

Gaarden Gbtur, at tage i Forvaring i Sbnder-Amtets

Archiv. — Rentekammeret den 29. April 4837.

29. April. Cancellie - Skrivelse til Justitiarius i den is-

landske Landsoverret, ang. Udfærdigelsen af Doms-
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akter ved Landsoverretten. Khavn den 29. April 1837.

1837. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1294. ^TApriL
v< -

-

I Anledning af Hr. Justiliarii Skrivelse af 6. Febr.

sidsti., hvori De anholder om Approbation paa den af

Dem trufne Foranstaltning, hvorefter De med Hensyn til

Anordn, af 1 1 . Juli 1 800 § 8 har fundet Dem foranlediget til

at paalægge Juslilssekretairen ved den islandske Lands-

overret, ved Udfærdigelsen af Overrets-Akter at afskrive

°gsaa Underrets-Akterne, for at disse in originali kunne

beroe ved Archivet til Efterretning og Benyttelse i fore-

kommende Tilfælde, undlader man ikke tjenstl. at til-

melde Dem, at Gollegiet ikke kan bifalde den saaledes

trufne Foranstaltning. — Det kgl. Danske Cancellie den

29. April 1837.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 29. April.

Island, ang. forældres Ret til Disposition som
J»8n for et Barns Tjeneste. Khavn den 29. April

1837. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1324.

lift i i —j tf • - m jcT||

i

I Anledning af den med Hr. Stiftamtm. , Erklæring

af 27. Oklbr. f. A. hertil indkomne Ansbgning fra af-

gangne Dannebrogsmand Berg Benediktsens Enke,

Gudrun Jonsdatter af Arnanæs, om Confirmation paa

en af hende oprettet Disposition, i hvis Folge hendes

Son Benedikt Bergsen efter hendes Dbd skal have for-

lods ni Hundreder i hendes Eiendomsjord, foruden den

ham efter Loven tilkommende Arvelod, skulde man,

Ved at remittere hosfolgende Bilage, til Efterretning og

videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at der, forsaa-

v,dt den Sbnnen tillagte særlige Lod skal være Veder-

lag for den Tid, han har tjent hos Supplikantinden og

Mand, ikke behbves Confirmation paa berbrte Dispo-

sition. — Det kongel. Danske Cancellie den 29. April

1837.
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1 837. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-
|

^TmIiT Amtet, ang. Udredelse af Omkostningerne i of-

fentlige Sager. Khavn den 2. Mai 1837. —
Publiceret i Myra og Hnappadals samt i Dala Syssel. Canc. i

8. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1376.
j

I Anledning af Hr. Amtmands Skrivelse af 2. Febr.
j

d. A., hvori De har begjært Gancelliets Resolution for,

hvorledes der skal forholdes i Henseende til Execu-
j

tionen af Omkostningerne i offentlige, især Delinquent-

sager, naar den Domfældte er gift, om de nemlig skulle
j

udredes blot af den Skyldiges Andeel af Boet, eller af
j

dettes hele Masse 1
, skulde man herved tjenstl. tilmelde

|

Dem, at Omkostningerne i det omspurgte Tilfælde maae

blive at udlægge af det hele Bo.

Forsaavidt De iovrigt har anholdt om Resolution

paa den af Dem under 21.Novbr. 1835 indgivne Fore-

spørgsel, angaaende Udredelsen af forskjellige Udgifter I

i" offentlige Sager, undlader man ikke lige tjenstl. at

bemærke, at man i denne Anledning har anmodet den
J

kongel. islandske Landsoverret, samt Amtmanden over

SOnder- Amtet og Nord- og Ost- Amtet, om at meddele

Collegiet deres Betænkninger, hvilke endnu ikke ere •

modtagne. — Det kongl. Danske Cancellie den 2. Mai

6. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Bevilgelse af Portofrihed med Posterne

') ifblge Amtmandens Underretning var den almindeligste Frem-

gangsmaade den, af det registrerede Boes hele Masse at

udlægge al vitterlig Gjæld, dernæst dele det Ovrige i to

lige Parter mellem Ægtefællerne, og siden at udlægge Om-
kostningerne af den Skyldiges Andeel i Boet, hvorimod

den Uskyldige beholder den bvrige Halvdeel som sin

Hovedlod. Dette støttede man paa For. 6. Decbr. 1743

§ 21. Andre derimod udlagde Omkostningerne af Boets

Masse efter fradragen Gjæld, støttende sig tildeels paa

Gane. Skriv. 18. Juli 1829. i
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for Maanedskriftet Sunnanpostur. Khavn den 1837.

6. Mai 1837. — Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 719.

1 Anledning af den med Stiftamtmand Kriegers An-

befaling i Skrivelse af 21. Februar d. A. hertil ind-

komne Ansogning fra Stiftsprovst Helgesen paa Garde,

Udlade vi ikke herved tjenstligen at melde til behage-
]i§ Efterretning for Hr. Stiftamtmanden og videre Be-

kend tgj tf re Ise for Vedkommende, at Kammeret ikke har

^°get imod, at det af nogle af det islandske literaire

^skabs Medlemmer udgivne Maanedsskrift Sunnan-
P°sten indtil videre forsendes uden Betaling med Posterne
1 Island. — Rentekammeret den 6. Mai -1837.

Kongelig Resolution ang. Bestemmelse om

jj

aSe for en constitueret Byfoged i Reykjavik.
Khavn den 6. Mai 1837. — I Cancelliets Forestilling

;

tøai bemærkes, at Justitiarius i Landsoverretten, Svein-
nsen

, som havde bestyret Landfoged-Embedet i Island og

havd
gCCl~EmbeClet i Reyk

J
avi

'

k fra 1
*
August 1835 til 31

.

Juli f. A.,
e anholdt om den fulde Gage fra den afgangne Byfoged,

^ancellieraad Ulstrups DbU Da Cancelliet fandt, at Embedets

kon

tl

f
hed ikke Stod 1 Forhold til denHalvdeel af Gagen, som

s^
ng Res°l. 14. Marts 1826 gav Adgang til, indstilles An-

ogningen med Finantsbestyrelsens Bifald. — Canc. 3. Dep.
^orestillinger 1887, Nr. 55.

^ ^
l v^'g allernaad. have Justitiarius i den islandske

soverret, Sveinbjornsen, for at have under den
^d Cancellieraad Ulstrups Dbd i Byfoged -Embedet i

6 v,
§ indtrufne Vacance bestyret dette Embede, til-

s a aet den samme tillagte hele Gage, efter Fradrag af
a deraf tilkommer Fonden ad usus publicos, for

SPummet fra Cancellieraad Ulstrups Dod indtil han
ratraadte Embedets Bestyrelse den 31. Juli f. A. —
*Jobenhavn den 6. Mai 4837*.

1 Resolutionen er meddeelt Justitiarius i Landsoverretten i

and, Sveinbjorasson, samt Rentekammeret og de Depu-
* i

6. Mai

6. Mai.
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1837. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

6^Mai.
Island, ang. Fremgangsmaaden ved Ombytning af

Obligationer fra Sedler til rede Solv. Khavn

den 6. Mai 1837. — Rentek. Isl. Copieb. \% Nr. 722.

Den kgl. Direction for Statsgjælden og den syn-

kende Fond har under 11. i f. M. tilskrevet Kammeret

saaledes:

uUnder 25. Februar d. A. har det kongel. Rente-

kammer, forinden nogen Foranstaltning af Samme bliver

fdiet angaaende den i Værk værende Forandring med

de, offentlige Stiftelser og Umyndige i Island tilhorende,

i Jordebogskassen der paa Oen til Forrentning af Stats-

gjældskassen indbetalte Capitaler i Sedler, forlangt Stats-

gjælds- Directionens nærmere Betænkning, om ei den

Vidtloftighed, som vilde flyde af, at de benævnte Capi-

taler, i Overeensstemmelse med Directionens Skrivelse

af 5. Novbr. f. A., bleve udbetalte i indeværende Aars

11. Juni Termin, for derefter at omsættes til rede Sblv,

og i denne Valuta igjen at indbetales til Forrentning,

kunde undgaaes derved, at Obligationerne gaves at

vedkommende Ovrighed en Paategning om, at Stats-

gjældskassen tilsvarer de Summer, hvorpaa Obliga-

tionerne lyde, i rede Sblv, og udbetaler Renterne i

samme Valuta, som den eneste i Island gængse Penge-

sort, hvorhos velbemeldte Rentekammer tillige har an-

fbrt, at de Deputerede for Finantserne have givet deres

Minde til, at det Tilskud, som Statsgjældskassen vil faae

at fordre ved Obligationernes Omskrivning fra Repra3'

sentativer til Sblvmynt, maa udredes af Finantskassen.

terede for Finantserne ved Canc. Skriv. 13. Mai 1837.

Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1470—1472. — Ved

Rentek. Skriv. 10. Juni 1837 anvises Gagen fra Ulstrups

Dbdsdag, 9. Juni 1826, til 31. Juli s. A. (Landfoged-

Gage 113 Rbd. 93 Sk. r. S. + Byfoged-Gage, efter Fra-

drag af 9 Rbd. 72 Sk. til Fond. ad usus publicos: &
Rbd. 95 Sk.). . Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 856.
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Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligstat 1837.

nielde, at man ikke kan give sit Samtykke til, at de 6- Mai.

omtalte Obligationer af Ovrigheden gives Paategning

°m, at Capitalerne og de deraf faldende Renter ville

blive betalte i rede Solv, da dette kunde medfare

Usikkerhed for den kongl. Kasse; men da Capitalernes

Udbetaling samt deres Omsætning til rede Sblv efter det kgl.

Rentekammers Formening vil være forbunden med Vidt-

løftighed, vil Directionen være villig til at ombytte be-

meldte Obligationer med nye Statsforskrivelser, lydende

Paa rede Sblv. — Til den Ende maatte samtlige paa

Sedler lydende kgl. Obligationer, som desuden alle lyde

paa Navn, hertil indsendes, og, for at Nedsendelsen

kan skee uden Risico eller foragede Udgifter for ved-

kommende Eiere, hvis Obligationerne underveis skulde

forkomme, troer man at fblgende Fremgangsmaade
kunde iagttages:

Det antages, at samtlige Obligationer blive produ-

cerede ved Jordebogskassen i forestaaende 4 4. Juni

termin
til Renters Hævelse, og det kunde da over-

lages Stiftamtmanden og Landfogden, naar alle indtil

Juni 4837 forfaldne Renter, saml de Capitalafdrag,
som Vedkommendes Mindreaarighed, Giftermaal eller

^odsfald maatte kræve, ere betalte og afskrevne paa

Obligationerne, at modtage disse af Eierne, og derfor
meddele dem Interimsbeviis, hvornæst de tvende nævnte

.edsmænd havde at cassere Obligationerne ved at

Sjonnemstryge Underskrifterne med en Streg, uden at

ObT
,nene

C*ervec* blive ukjendelige, samt ved at give

led

^a^0nerne Paaskrifter om deres Annullering, saa-
s

j
at Obligationerne, i hvis Hænder de end maatte

j mgen Værdie kunne have for Residderne. Over
nne kassations- og Annullations- Handling blev en

ormelig
Notarial-Akt at udstede, som, foruden at inde-

e en over Obligationerne fuldkommen paalidelig
r egnelse, der viste disses Lbbenummer, Datum, paa-

lydende Sum g Eierens Navn, tillige maatte opgive

4*

falde
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1837. den Skippers Navn, til hvilken Obligationernes Over-

6. Mai. forelse hertil blev betroet. — Akten selv maalte af-

sendes med en anden Skipper. — Indkom nu formedelst

Skibets Forliis Obligationerne ikke, vilde man, efter den

i Notarialakten indeholdte Forklaring, uden at Obliga-

tionernes Mortification var nodvendig, kunne meddele

de fornodne nye Obligationer, lydende paa Sblvmynt,

med Renter fra <M. Juni 1837, hvilke Obligationer der-

efter skulle blive det kgl. Rentekammer tilstillede, for

ved sammes gode Foranstaltning at opsendes til Stift-

amtmanden, som kunde drage Omsorg for, at de blive

de Vedkommende tilstillede, imod at disse tilbagelevere

de dem givne Interimsbeviser. De af Landfogden ud-

stedte Tertiaqvitteringer for Capitaler i Sedler, som

kunde egne sig til at indlemmes i een eller anden af

de nye Obligationer med lige Belo'b i rede Solv, maatte

af Stiftamtmanden og Landfogden indkaldes og be-

handles paa samme Maade, som de paa Sedler lydende

kgl. Obligationer, samt nedsendes tilligemed disse. —
Skulde derimod en saadan Qvitterings Indlemmelse ikke

finde Sted, maatte Stiftamtmanden autorisere Landfog-

den til at indfrie Tertiaqvitteringen, uden at dog con-

tant Udbetaling af Capitalen fandt Sted, ved at anfdre

Qvitteriugens paalydende Sum til Udgift i sit Regnskab,

imod at tage et lige Belob i rede Solv, som indbetalt

til Forrentning, til Indtægt, og for sidstnævnte Sum at

meddele nye Prima-, Secunda og Tertia- Qvittering, af

hvilke Prima og Secunda paa sædvanlig Maade bleve

at nedsende, tilligemed den ældre, paa Sedler lydende,

indfriede Tertiaqvittering. — For at dette Anliggende

uden længere Henstand kan komme til Afgjbrelse, maa

Operationen skee i forestaaende 11. Juni Termin 1837,

og de heromhandlede Seddelcapitaler med deraf be-

talte Renter af Landfogden anfbres i hans Regnskab

over de for Statsgjældskassens Regning besbrgede Ud-

tællinger for sidste Gang til \\. Juni Termin 1837. De

Obligations-Eiere, som ikke til Terminen ere fremkomne
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med deres Obligationer ogTertiaqvitteringer, maae da til- 1837.

skrive sig selv, at Ombytningen af deres ihændehavende ^" j^-
Effecter, samt Betalingen af de dem tilkommende Ren-

ter, forst senere kan finde Sted."

Da Kammeret, efter hvad fornævnte Direction saa-

tedes bar yttret, ikke kan andet end finde det rigtigst,

a t de omhandlede Gapitalers Omsætning fra Sedler og

Tegn til rede Solv foregaaer aldeles paa den af Direc-

honen. angivne Maade, saa anmodes Hr. Stiftamtmanden

herved tjenstligen om, at ville tillægge Landfogden den

fornodne Ordre, og derefter i Forening med ham be-

hageligen udfore det videre Fornodne i Overeensstem-

melse med de i Directionens Skrivelse indeholdte For-

skrifter. — Foruden den ommeldte formelige Notarial-

Akt, der bliver at nedsende med et andet Skib end
det, hvormed de annullerede Obligationer afsaae. maa
rammeret endvidere udbede sig tilstillet en verificeret

c°pie afsamme Akt. — Til behagelig Afbenyttelse folger

herhos en fra oftnævnle Direction modtaget Fortegnelse,

deels over kgl. Obligationer, deels over Tertiaqvitteringer,

leddelte for Seddelcapitaler, der ere indbetalte i Is-

'ands Jordebogskasse til Forrentning. — Rentekammeret
den

6. Mai 1837.

Cancellie - Skrivelse til Landsoverretten i Is- 9. Mai.

tand, ang. en paatænkt Forandring i Lovgivningen
om Hævd og Præscription. Khavn den 9. Mai
1837. Canc 3 j)epart# Brevb. 1887, Nr. 1461—63.

^ra Amtmanden over Islands Vest- Amt har Gan-
celliet modtaget en Forestilling, hvori han andrager paa,
at de i de islandske Love indeholdte Forskrifter om
Hævd og Præscription maae ophæves, og D. L. 5--5.
Gap- og 5—14—4. Art. i deres Sted gjbres gjeldende
paa Island.



54 Gang. Skriv. ang. Loven om Hævd, m. m.

1837. Forinden videre i denne Anledning foretages, skulde

9^MaT man t
i
ens ^* anm°de (Tit.) om, herover at meddele Gol-

legiet Deres Betænkning, og derhos at tage under

Overveielse, om ikke i alt Fald de i de danske Love

forekommende Bestemmelser angaaende Hævd maatte

behbve en og anden Modification, samt om ikke sær-

egne Bestemmelser maatte være forntidne med Hensyn

til Tiden, til hvilken de nye Love om denne Gjenstand

skulde træde i Kraft paa Island, og Maaden, paa hvil-

ken de alt bestaaende Forhold bor behandles. — Det

kgl. Danske Gancellie den 9. Mai 4837*.

9. Mai. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Beneficia paupertatis. Khavn den

9. Mai 1837. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1837, Nr.

1457—58.

I Anledning af Hr. Amtmands Skrivelse af 28. Ja-

nuar f. A. skulde man, forsaavidt De deri har forespurgt,

') Ligelydende Skrivelser ere under samme Dato afgaaede

til Stiftamtmanden over Island og Amtmanden i Nord-

og Oster-Amtet. Generalprocureuren yttrede, i Anledning

af Forslaget, blandt Andet Folgende : aDet er vist nok,

at de Bestemmelser, som de islandske Love indeholde

om Hævd og Præscription, ere httist ufuldkomne $ men

Bestemmelserne i Danske Lov ere og for en stor Deel

baade meget tvivlsomme og lidet hensigtsmæssige. Navnlig

er der megen Tvivl om Betingelserne og Grændserne for

Servituters Erhvervelse og Fortabelse ved Præscription;

og at den Hævd og Præscription, der endog kan finde

Sted imod Indholdet af de thinglæste Documenter, be-

tager vort ellers saa vel indrettede Hypothekvæsen en

Deel af den Sikkerhed, som det skulde give, er ogsaa er-

kjendt. Ligefrem at fblge Thorst.1 Forslag turde derfor

ei være tilraadeligt. Men hertil kommer endnu, at en

Reform i den islandske Lovgivning om denne Gjenstand

vilde gjore adskillige Bestemmelser fornSdne med Hensyn

til den alt lbbende Præscription."
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i hvilken Form Beneficia paupertatis for Underretterne 1837.

blive at udstede, til fornoden Efterretning tjenstligst ^"^j^
melde, at de omspurgte Beneficia blive at meddele ved

Skrivelse.

Hvad de tvende andre Punkter angaaer, med Hen-

syn til hvilke De har begjært Resolution, da har Col-

legiet desangaaende indledet Brevvexling med det kgl.

Rentekammer, og vil der om Udfaldet af samme i sin

Tid blive meddeelt Dem Underretning. — Det kongel.

danske Gancellie den 9. Mai 1837 1
.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over *s. Mai

kland, ang. Betaling i Rede - Solv af Renter af

Statsgjæld i Solv. Rhavn den 13. Mai 1837. —
Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 762.

Directionen for Statsgjælden og den synkende Fond
bar i Skrivelse af 27. i f. M. tilskrevet Kammeret, at

det under 29. Novbr f. A. allernaad. har behaget Hans

Majestæt at resolvere saaledes:

uVi bifalde allern [o. s. v. see kgl. Resol. 29.

Novbr. 1836 i denne Samling X, 814] afgjores med
rede Solv."

Hvilken allerhoieste Resolution herved tjenstligen

communiceres Hr. Stiftamtm. til behagelig Efterretning

og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, navnlig Land-
fogden i Island. — Velbemeldte Dicection har derhos
tilskrevet os, at efter Landfogdens for Statsgjældskassens

Vedkommende aflagte Regnskab til 14. Juni 1836 ere

n°gle uaffordrede Renler af kgl. Obligationer, som hen-
hore til den uopsigelige Statsgjæld i Solv, udbetalte i rede

') Canc. Skriv, til Rentek. af s. D., hvori Kammerets Be-
tænkning forlanges med Hensyn til, om der burde an-

drages paa en Bemyndigelse for Stiftamtmanden i Island

til at give fri Proces for Landsoverretten sammesteds. —
Canc. 3. Dep. Brevb. sst. — see Reskr. 1. Noybr. 1837.
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1837. Sblv med det Belob i Sedler og Tegn, hvortil devare

7*^7*^ reducerede efter den i Terminerne ejeldende Cours,
1 Q JvTni

istedetfor med Renternes oprindelige Belob i Sblv,

samt at Jignende Fremgangsmaade er fulgt med de

Rentebelbb, der ere forte til Restance, som ei affordrede

til formeldte Termin.

Til Berigtigelse af denne Sag har Statsgjældsdirec-

tionen ladet udfærdige medfølgende tvende Fortegnelser,

hvoraf den ene viser de Obligationer, hvis resterende

Renter ere erlagte med et for stort Belob, og hvormeget

der vil blive at decourtere i hver Obligations Renter til

11. Juni 1837, og den anden viser Restancebelbbene,

med hvilke de ovennævnte uaffordrede Renter ville være

at optage i Regnskabet for Aaret 1837. Bemeldte For-

tegnelser ville De behage at tilstille Landfogden i Is-

land til Afbetjening, samt i Overeensstemmelse med

Foranfbrte meddele ham den fornodne Underretning

med Hensyn til sammes Afbenyttelse. — Endelig frem-

sendes hoslagt nogle Antegnelser, der ere tilstillede

Kammeret fra Directionen for Statsgjælden og den syn-

kende Fond, hvilke Antegnelser ved Revisionen ere

faldne i det af Landfogden i Island til 11. Juni f. A.

aflagte Regnskab over de for Statsgjældskassens Reg-

ning betalte Renter af og Afdrag paa kgl. Obligationer,

tilhbrende forskjellige Eiere i Island, idet vi derhos

maae anmode Dem om at drage Omsorg for, at de

gjorte Udsættelser, behbrigen besvarede og opfyldte,

in originali vedlægges næste Regnskab for bemeldte

Renter og Obligationer. — Rentekammeret den 13. Mai

• .1837. .iwk'O .-.--i- wÅn-i

is. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Jordafgifterne i Gullbringa Syssel.

Khavn den 13. Mai 1837. — Rentek. isi. Copieb.

12, Nr. 745.

Foranlediget af hvad der i den med Stiftamtmand
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Kriegers Betænkning af 27. Decbr. f. A. hertil indkomne

Skrivelse fra Sysselmand Gunlogsen er anfort om det

Utilraadelige i for nærværende Tid at betage Leilæn-

dingerne paa de kongel. Jorder i Guldbringe og Kjose

Sysseler den dem Tid efter anden, og sidste Gang ved

vor Skrivelse af 19. Decbr. 4835 for Aaret til Fardag

•1837 tilstaaede Lettelse, at kunne betale deres Qvilde-

leier med 90 Sk. r. S., undlade vi ikke tjenslligen at

tøelde til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

Bjftrelse for Vedkommende, at Kammeret ikke har Noget
lrflod, at bemeldte Qvildeleier endnu fremdeles i 2 Aar

toaae erlægges paa den anforte Maade, ligesom vi og
efter de oplyste Omstændigheder tillade, at denne

Ydelsesmaade maa fdlges i samme Tidsrum for de saa-

kaldte Arnæs og Kjose Syssels Jorder. — Forend Ud-

gangen af disse 2 Aar vilde Hr. Stiftamtmanden behage
at meddele os Deres Betænkning om, hvorvidt Omstæn-
dighederne fremdeles maatte gjore en saadan Modera-
tl°n ncklvendig, eller om ikke Qvildeleierne for Frem-
hden kunne opkræves in Natura eller med Penge efter

Ca pitulstaxten. — Paa Grund af hvad i Sysselmandens
fornævnte Skrivelse er anfort om den vanskelige Af-

sætning af Fride, anmodes De derhos tjenstligen om,
a8eligen at ville paasee, at den Landskyld, som

p
aa de ommeldte Jorder for nærværende Tid er fastsat

lc,e
? ved indtræffende Fæsleforandringer bestemmes

er]agt med Fisk. — Rentekammeret den 13. Mai 4 837.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over
Is'and, ang. Jordafgifternes Betaling af de kgl.

Godser i Skaptafells Sysseler. Ehavn den 13. Mai

1837. — Eentek. lsl. Copieb. 12, Nr. 746.

Stiftamtmand Krieger har ved Skrivelse af 27.

Decbr. f. a. hertil indberettet, at han har meddeelt
fornoden Ordre til, at den ene Halvdeel af Landskylden
paa Thykkebai, Kirkebai og Bjarnanæs Godser, samt de

13. Mai.
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ovrige kgl. Jorder i Skaptafells og Rangarvalla Sysseler,

hvilken tidligere har været nedsat til 4Va Sk. pr. Alen,

herefter bliver, fra indeværende Aars Fardag at regne,

erlagt med 8 Sk. r. S. pr. Alen, saavel som at han har

tilladt Leilændingerne paa fornævnte Jorder for Frem-

tiden at betale deres Qvildeleie med Penge efter Ca-

pitelstaxten paa Smor, istedetfor at erlægge samme med

Smbr in natura.

1 Anledning heraf tilmeldes Dem herved tjenstligen,

at Kammeret efter de oplyste Omstændigheder bifalder

de fornævnte Foranstaltninger. — Rentekammeret den

43. Mai 4837.

17. Mai. Kongelig Resolution ang. Tilladelse til at be-

seile og handle paa Seyéisfjord. Khavn den

17. Mai 1837. — I Rentekammerets Forestilling 9. Mai

gjentages Indholdet af de i 1832 indkomne Andragender an-

gaaende Anlæg af et Udliggersted paa Seydisfjord i Mula

Syssel, som foranledigede kongl. Resol. 9. Mai 1832. Denne

Resolution kom for seent, for at kunne komme til Anvendelse

i Aaret 1832, men i Aarene 1833 og 1834 yttrede den saa

gavnlige Virkninger, at kgl. Resol. 22. April 1835 forlængede

Terminen endnu i 2 Aar. I Anledning af Resol. 28. Decbr.

1836, som bestemte en eventuel Forlængelse og Udvidelse af

Handelsrettigheden paa Seydisfjord, i Lighed med Portland,

havde man indhentet Oplysninger fra Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, om den Handel, som havde fundet Sted i

Aarene 1835 og 1836. Disse Oplysninger vare nu vel ikke

ankomne, men da det ansaaes af Vigtighed, at Beboerne ikke

kom til at savne de Fordele, de kunde have af Seydisfjords

Beseiling, foreslaaer Rentekammeret, at forlænge Handels-

Tilladelsen interimistisk paa 1 Aar. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1837 B, Nr. 150.

I Betragtning af de allerunderd. oplyste Omstæn-

digheder tillade Vi allern., at Seydisfjord i Islands Nord-

og Oster-Amt maa, dog uden at autoriseres som Han-

delsted, endnu i indeværende Aar beseiles, og at derpaa

i delte Aar maa drives Handel, dog kun af de faste
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Handlende i det autoriserede Handelssted Eskefjord,

ibvrigt under de Vilkaar og Betingelser, som Vor Plakat

af 28. Decbr. f. A. indeholder for Handel paa de au-

toriserede Handelsteder. — Kjobenhavn den 4 7. Mai

-1 837 \

1837.

17. Mai.

Rentekammer-Skrivelse til Handelshuset Suhr 23 - M*i.

* Son, ang. Tilforsel af Tommerlast til Island.

Khavn den 23. Mai 1837. — Rentek. kl. Copiebog

12
> Nr. 792.

I Anledning af Handelshusets Andragende af 19. i

d- M., er herfra under D. D. udfærdiget Sbpasse til at

°verfore, uden deraf at erlægge den ved Forordn, af

tf- Septbr. 1816 paabudne Afgift, Tommer og anden
Trælast til Island i indeværende Aar for trende Kjdb-
ma&d J. G. Knudsen i Arendal tilhbrende Skibe, Her-
m°der, Ægir og Haabet, hvilke Passe blive at indløse
her ved Kammeret mod anordnet Gebyr, 36 Sk. r. S.

P r
- Commercelæst af Skibenes Drægtighed. — Forsaa-

Vla*t Handelshuset tillige paa bemeldte Kjbbmand Knud-
sens Vegne har andraget paa, at det maatte tillades

ham at anlbbe Thorlakshavn, og der at losse den Lad-

'&> som er bestemt til at afskibes til Handelsstedet Ore-
kak, for det Tilfælde, at Havneleiet sammesteds ei maatte
kuone benyttes, da vil dette, efter de gjeldende Be-

stemmelser
for Islands Handel og Skibsfart, ikke kunne

bevilges. Hvilket herved meddeles til Efterretning, ved
derhos at tilfbie, at efter en fra Amtmand Thorsteinson
dertil med Postskibet fra Island i dette Aar indkommen
Indberetning, skal der i Isafjords Syssel være Mangel
af Tommer, især til Baadebygning, og maae vi derfor

') Resolutionen er communiceret Amtmanden i Nord- og
Oster-Amtet og Sysselmanden i Norder-Mule Syssel Walsb,
samt Handelshusene Orum & Wulf og Grosserer Magnus,
ved Rentekammer-Skrivelser 18. Mai 1837. — Rentek. Isl.

Copieb. 12, Nr. 774—777.
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overlade til Kjobmand Knudsen, hvorvidt han i Auled-

ning heraf maatte finde sig foranlediget til at lade Skibet,

som er bestemt til at afgaae til Vesterlandet, anlbbe et

af de i bemeldte Syssel autoriserede Handelssteder,

for der at afsætte de Træmaterialier, det medbringer.

— Rentekammeret den 23. Mai 1837.

27. Mai. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. det

Skulasonske Legat for islandske Studerende.

Khavn den 27. Mai 1837. — Copieb. for Univ. og

Skolerne 1837, Nr. 874.

Efter at Directionen ved det kgl. Rentekammers

behagelige Skrivelse af 4 8. Marts d. A. var underrettet

om, at Renterne af den Sum, hvortil Gaarden Aas med

Tilliggende, der af Biskop Thorlak Skulesen er legeret til

Understottelse for en trængende islandsk Student, i Aaret

1805 er udbragt, nu kunne udbetales for Tidsrummet

fra 4. August 4822 til 41. Decbr. f. A., med 452 Rbd.

71 Sk. Solv, har man tilskrevet Consistorium om, at

denominere Een, eller, om det med Hensyn til at den

ovenanforte Sum er opvoxen ved saa mange Aars Ren-

ter, og det mindre billige i, at et saa stort Belob en-

gang imellem tilflyder een eneste Studerende, skulde

findes mere passende, — flere trængende islandske

Studenter, hvis Flid her ved Universitetet gjor dem
værdige til saadan Understottelse, hvorefter Consisto-

rium har denomineret de Studerende: Konrad Gislesen,

Christian Christiansen, Gisle Hjalmarsen og Johan (J6n)

Petersen, til at nyde hver xk Deel af det oplagte Rente-

belob, eller 38 Rbd. Sk. Sblv.

Idet Directionen paa Grund heraf tjenstl. anmoder

det kgl. Rentekammer om, behageligen at lade foran-

stalte det ovennævnte Belob af Stipendiet for hver af

de anforte Studerende anvise paa Zahlkassen, hvorom'

man udbeder sig nærmere underrettet, skulde man lige
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tjenstl. henvende velbemeldte Collegii Opmærksomhed 4837.

paa, om det, da fornævnte Legat skal bortgives til is-
'

27~MaT
landske Studerende, som opholde sig her ved Univer-

sitetet, hvilket altsaa bedst kan bedomme, hvem der

bor komme i Betragtning til at nyde samme, og der

kan antages, at det regelmæssigere end hidtil bliver

bortgivet, naar det inddrages under Universitetets Be-

styrelse, ikke vilde findes hensigtsmæssigt, om Legatels

Capital kunde overfdres fra den islandske Jordebogs-

kasse, i hvilken det nu henstaaer, til Universitetets Kasse,

°g bestyres under dettes bvrige Legater, hvorom man
udbeder sig det kgl. Rentekammers nærmere behagelige

Yttringer, — Den kgl. Direction for Universitetet og de
laE*de Skoler den 27. Mai 1837.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 27. Mai

Nord- og Oster-Amtet, ang. Postgangen i Oster-

iet. Khavn den 27. Mai 1837. — Rentek. isi.

copieb. 12, Nr. 797.

Ved behagelig Skrivelse af \\. Januar d. A. har

Amtmanden tilstillet os en Ansøgning fra Osteiiands

^°3lbud Benedikt Bjbrnsen, hvori han anholder om, at

ages for herefter at tage den besværlige Omvei over Hofe

Pnafjorden, paa den Reise, han forelager hvert Aars
°vember Maaned, fra Sysselmanden i Sondermule
yssel til Frederiksgave og tilbage, hvorhos De, ved at

andrage paa, at det Ansbgte maatte indvilges, har for-

meent
>

at det i saa Fald maatte betydes Provst Thor-
steinsen, samt de Handlende i Vopnefjorden, at de paa
egen Bekostning have al besbrge de Breve, som de
ctaske afsendte med Posten, der afgaaer i November
Maaned, til Hofteig i Jbkulsdalen, ligesom de pleie at

gjore i Vintertouren. — Tillige har Hr. Amtm. bragt i

rs ag, at der, foruden de tre Posttoure, som nu have
ted 1 østerlandet, maatte oprettes en fjerde, der skal

afgaae
\ September Maaned, da en saadan vilde befordre
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en gavnlig Forbindeise med Sender- og Nordlandet,

paa hvilken Tour Posten da kunde tage ;den samme

Vei over Hofe, som hidtil er skeet paa Reisen i No-

vember Maaned.

Da Kammeret efter de meddelte Oplysninger ikke

kan have Noget imod det gjorte Forslag at erindre,

skulle vi ikke undlade at anmode Dem om, i saa Hen-

seende at foranledige det Fornbdne i Overensstem-

melse med den af Dem gjorte Indstilling. — Rente-

kammeret den 27. Mai 1837.

27. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ost-Amt, ang. Postgangen over

Hunavatns Syssel. Khavn den 27. Mai 1837. —
Rentek. lsl. Copieb. 12, Nr. 805.

Formedelst at Nordlandsposten paa Sommertouren

til Reykjavik hidtil er gaaet over Miklahæ i Skagafjords

Syssel directe over Fjeldene til bemeldte Sted uden at

berttre Hunavatns Syssel, som saaledes ei ved denne

Tour har erholdt nogen Gommunication med Sonder-

landet, har Hr. Amtmanden i behagelig Skrivelse af 26.

Januar d. A. andraget paa, at Nordlandspostens Som-

mertour herefter maatte bestemmes til at gaae over

Miklabæ i Skagafjords Syssel og Hvam i Vatnsdal inden
V

Hunavatns Syssel til Reykjavik, og derfra den samme
Vei tilbage.

At Kammeret bifalder den af Hr. Amtmanden fore-

slaaede Forandring med Nordlandspostens Reiseroute

om Sommeren, skulle vi ikke undlade tjenstligen at

melde Hr. Amtmanden til behagelig Underretning og

videre Foranstaltning. — Rentekammeret den 27. Mai

27. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Udredelse af Tryknings-Omkostninger
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for Capitelstaxten af Amtsrepartitionsfondet. * 837-

Khavn den 27. Mai 1837. — Rentek. U. Copieb. 27. Mai.

*2, Nr. 819.

Under -16. Februar d. A. har Hr. Stiftamtmanden

dertil indberettet, at De har ladet Forpagteren af Stifts-

bogtrykkeriet i Island anvise til Udbetaling af Islands

Jordebogskasse 8 Rbd. r. S. for Trykningen af Sender-

Amtets Capitulstaxt for Aaret fra Medio Mai 4 837 til

samme Tid 4838.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenst-

ligfcn at melde, at vi under D. D. have tilkjendegivet

Landfogden i Island, at fornævnte 8 Rbd. r. S. maae
paa forventet allernaadigst Approbation passere til for-

melig Udgift i Islands Jordebogskasse -Regnskab, imod
at Hr. Stiftamtmandens Ordre og Vedkommendes Qvit-

teriog derved fremlægges. — lovrigt finder Kammeret,
at de. Udgifter, som flyde af, hvert Aar at lade Capi-

Mstaxten for Sonder-Amtet trykke og sætte, for Frem-
men bor udredes af Amtets Reparlitionsfond. I hvilken

Henseende De ville behage at iagttage det Fornttdne. —
Rentekammeret den 27. Mai 4837.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 27. Mai.

Islands Vestamt, ang. Indretning af Postgangen
i Vester -Amtet. Khavn den 27. Mai 1837. —
Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 803.

Efter at have modtaget Hr. Amtmandens og Stift-

amtmand Kriegers Retænkninger over en hertil ind-

bommen Resværing fra flere Handlende i Vesterlandet,
a&gaaende Postindretningens Ufuldkommenhed samme-
steds, skulle vi ikke undlade at melde Hr. Amtmanden
W behagelig Underretning og Rekjendtgjbrelse for Ved-
kommende, at man ikke finder Anledning til at oprette

^poster udenfor de almindelige Poststationer i Island,
men at der, saafremt de Handlende bnske det, vil blive
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4837. foranstaltet, at Postfbreren, som efter Postskibets An-

komst til Island om Efteraaret bringer Breve fra Reykja-

vik til Vesteramtet, aflægger Brevene til de nordvestlige

Handelssteder sammesteds paa en for den ordinaire

Posttour bekvemt silueret Gaard i Vesterlandet, for-

inden han tager Veien til Stappen, fra hvilken Gaard

de Handlende selv paa egen Bekostning have at be-

sørge Brevene til deres Bestemmelsessteder. — I Over-

eensstemmelse hermed anmodes Hr. Amtmanden om,

paa vedkommende Kjobmænds nærmere Begjæring at

foie den fornodne Foranstaltning, samt tillige at afhandle

det videre i saa Henseende med Stiftamtmanden over

Island. — Rentekammeret den 27. Mai 4837 *

27. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Godtgjorelse og Gra-

tification til en Præst for Udflytning af en Gaards

Bygninger. Rhavn den 27. Mai 1837. — orig.

i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Departem. Brevb. 1837,

Nr. 1507.

Deres Hbiærværdighed og Amtmanden over Nord-

og Ost-Amtet paa Island have i behagelig Forestilling

af 2. Marts og 7. Februar sidsti. andraget, at forhen-

værende Sognepræst til Skinnestad under Norder Syssel,

Vernhard Thorkelsen, har anvendt endeel Bekostninger

paa at udflytte Bygningerne paa den Kirken tilhorende

Gaard Akursel, der stode Fare for at bdelægges af

Flyvesand, hvilke Bekostninger de formene i det Hele

at kunne anslaaes til 50 Rbd. r. S., og de have derhos

indstillet, at *k Dele af denne Sum, eller 37 Rbd. 48 Sk.,

maae, under Navn af Præmie, tilstaaes ham som Godt-

gjorelse herfor, saaledes at Halvdelen af denne Præmie,

eller 48 Rbd. 72 Sk. r. S., udredes af Renterne af Nord-

s. D. Skrivelse af samme Indhold til Stiftamtmanden.

Copieb. sst. Nr. 802.
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Amtets oeconomiske Midler, og at den anden Halvdeel

tilstaaes ham som Gratification.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet, efter desan-

gaaende at have corresponderet med det kgl. Rente-

kammer, tjenstligst tilmelde Stiftamtet og Deres Hbiærv.

hl behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse,

at det bifaldes, at den halve Deel af den foreslaaede

Præmie udbetales bemeldte Sognepræst V. Thorkelsen
med 48 Rbd. 72 Sk. r. S. af Renterne af Nord-Amtets
0economiske Fonds Midler, samt at Cancelliet har an-

m°det det kongel. Rentekammer om at foranstalte den
a&den Halvdeel udbetalt af den kgl. islandske Jorde-
D°gskasse, imod at dette Belbb igjen bliver refunderet

herfra. — Det kgl. Danske Cancellie den 27. Mai 4 837.

Cancellie-Skrivelse til Directionen for Univer- s. Juni

sitetet og de lærde Skoler, ang. Losning af Te-

stimonia publica. Khavn den 3. Juni 1837. —
anc

- 1. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1570. - Uddrag.

Den kongl. Direction for Universitetet og de lærde
'koler har, ved under 29. April sidsti. at tilstille Can-
e 'liet en Fortegnelse over de Gandidater, som fra Be-

gyndelsen af Aaret 4831 til Udgangen af Aaret 1836
under dette Coliegium ere ansatte i kongeligt Embede,

en at have lost Testimonia publica, blandt Andet
njodet

Cancelliet om at træffe Foranstaltning til, at
e aa8jeldende opfylde deres Forpligtelse til at lbse

Aest^onia public^
Foranlediget heraf skulde man, forsaavidt angaaer

-
paa Fortegnelsen anforte theologiske Gandidater,

tjenstl. vttre
J

• • • [det Udeladte angaaer danske Candidater]

kaid

6ndeli8 henh5rer Breidebolstad og Narfore Sogne-
Paa Island, hvor Asmund Johnsen for Tiden er

n*M-t
kke U1 de Ka,d

>
som besættes umiddelbar af

aj*., hvorimod samme besættes af Stiftamtmanden
XL B.

o
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4837, paa Island, som meddeler Vedkommende et saakaldet

^JunT"'
Gollalionsbrev, hvilket derefter skal forsynes med Hans

Maj*' allerhoi. Confirmation ; men en saadan Confirmation

kan formeentlig ikke sættes i Klasse med kongelige Be-

stallinger. Paa samtlige Foranforte kan saaledes efter

Gancelliets Formening Bestemmelsen i Universitetets Fun-

dats af 7. Mai 4788 Gap. 4 § 6 ikke komme til An-

vendelse, hvorimod de bvrige paa Fortegnelsen anforte

theologiske Candidater igjennem vedkommende Autori-

teter er givet Tilhold at indldse deres Testimonia pu-

blica. — Det kgl. Danske Gancellie den 3. Juni 1837 1
.

6. juni. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Forslag til Forbedring af Stad Præstekald i

Grindavik. Khavn den 6. Juni 1837. — Orig. i

5
Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1837,

Deres Hoiærværdighed har med behagelig Betænk-

ning af 27. Decbr. 4834 tilstillet Cancelliet en Fore-

stilling fra Stiftsprovst Helgesen, hvori han andrager

paa, at der, for at lette Sognepræsten til Stad i Grinde-

vig Byrden med Stad Kirkes Vedligeholdelse, og navnlig

sætte ham i Stand til at give Kirken et Bræddetag,

maa bevilges Kirken den samme Bet, som forhen er

tilstaaet Utskale og Hvalsnæs Kirker, nemlig til af de

fremmede Fiskere, som i Værtiden fiske der paa Stedet,

at oppebære den saakaldte Sædesfisk.

Eflerat Cancelliet herom har corresponderet med

det kgl. Bentekammer, som har indhentet yderligere

Oplysninger desangaaende fra Stiftamtmand Krieger og

Stiftsprovst Helgesen, skulde man tjenstlig tilmelde

') i Forbindelse hermed er afgaaet en Skrivelse til Biskop-

pen over Island, at paalægge den under 4. Juni 1834 til

Sognepræst for Breioabtflstao i Flj6tshh'o beskikkede Cand.

Theol. Thomas Sæmundsson at indlbse Testimonium pu-

• blicum.
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Deres Hbiærv. til behagelig Efterretning og videre Be- 1837.

kjendtgjorelse, at det Ansbgte ikke kan bevilges. "^junT
Forovrigt tilfoies, at det kgl. Rentekammer efter

Stiftamtmandens Forslag, for i dette Tilfælde at for-

skaffe Sognepræst Bachmann nogen Hjælp, har for denne
Gang bevilget ham en Understøttelse af 50 Rbd. r. S.,

°S foranlediget, at dette Belbb bliver ham udbetalt af

den kongl. islandske Jordebogskasse. — Hvorom Deres

Hbiærv. ville behage at underrette ham. — Det kongl.

Danske Cancellie den 6. Juni 4 837.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 6. Juni.

an8- Formindskelse af Stod Præstekalds Inventarii-

Qvilder. Rhavn den 6. Juni 1837. — Orig. iBispe-

Archivet i Island. Canc. 1. Dep. Brevb. 1837, Nr. 1588.

I en til Cancelliet indkommen allerunderd. Ansb'g-

Uln
g> som er forsynet med Deres Hoiærv." behagelige

Erklæring af 2. Marts d. A., har forhenværende Sogne-

P raest til Stod Præstekald inden Sondermule Syssel,
^ox

* Einarsen, anholdt om. at et i næstsidste haarde
mter bortdbd Inventarii-Qvilde allernaad. maa efter-

gaves ham, og enten udstryges af Præstekaldets In-

Ventarii
- Liste , eller og at Præstekaldet maa tillægges

af ilands Collect eller andetsteds fra Hjælp til at faae
samme Q vilde in dkjobt.

Eft-erat Cancelliet herover har indhentet det kgl.

Rentekammers Betænkning, har man nedlagt allerund.

Forestilling,
g deri indstillet:

at forhenværende Sognepræst til Stod Præstekald
1 SSndermule Syssel paa Island, Jon Einarsen, aller-

nådigst maa fritages for at tilsvare det, formedelst

Fodermangel
i den haarde Vinter 1835—1836 ned-

slagtede,
Præstekaldet tilhorende Inventarii-Qvilde, og

at dette daledes maa udgaae af Præstekaldets Inven-
tarium.

5*
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4837. Hans Majestæt har derpaa under 34. f. M. allern.

rT^""" resolveret saaledes:
6. Juni.

„Vort Danske Cancellies allerunderdanigste Indstil-

ling bifaldes allernaadigst".

Hvilket Cancelliet herved tjenstligst skulde tilmelde

Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjorelse for Supplikanten. — Det kgl. Danske Gancellie

den 6. Juni 4 837.

7. Juni. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen over

Island, ang. Nedlæggelse af Kirken paa Gunnars-

holt. Khavn den 7. Juni 1837. — Orig. i Bispe-

Archivet paa Island. Canc. 1. Depart. Registr. 1837, Nr. 677.

Coll. Tid. for 1837, S. 526. Algreen-Ussings Reskriptsamling

for 1837, S. 176—177.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Os er af Vort

Danske Gancellie allerunderd. foredraget et af forhen-

værende Stiftamtmand over Vort Land Island, nu Stift-

amtmand over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg

Amt i Vort Land Norre -Jylland, Os elskelige Lorentz

Angel Krieger, og af Dig, Os elskelig Hr. Steingrim

Johnsen, Vor Biskop over Island, Ridder af Dannebr.

og Dannebrogsmand, indgivet Forslag om, at Proprie-

tairkirken i Gunnarsholt inden Rangarvalle Syssel og

Sonder-Amtet paa bemeldte Vort Land Island, hvilken

Kirke er aldeles odelagt ved Flyvesand, maa nedlægges

og dens Sogn henlægges til Keldum Kirke, og at denne

til dette Oiemed maa udvides.

Efter at Vi allernaad. have overveiet dette Forslag,

tilligemed den af Vort Rentekammer derover afgivne

Betænkning, give Vi Eder hermed tilkjende, at Vi aller-

naad. ville have bifaldet og fastsat:

1) at Proprietairkirken i Gunnarsholt nedlægges, og

med alle dens faste og lose Eiendomme, 6 Kirkeqvilder

iberegnede, Rettigheder og Herligheder, combineres med

Keldum Kirke, samt at Sognet henlægges til samme. —
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2) at Proprietairen til Gunnarsholt (hvis Kirke og Sogn 4837.

saaledes blive forenede med Keldum Kirke oe Soen),
,

° - ° h 7. Juni.
der for nærværende Tid tillige er Proprietair til en

Trediedeel af Keldum, skal være pligtig, ene — med-

mindre de ovrige Medeiere af Keldum Kirke ville for-

holdsmæssigen tage Deel i den Gunnarsholtske Kirkes

Eiendom og den paahvilende Byrder — at besbrge Byg-

n,I1§en af den for Menigheden af Gunnarsholt Sogn
fornbdne Udvidelse af Keldum Kirke udfort, og i Frem-

men vedligeholdt, samt at udrede aarlig til vedkom-

mende Sognepræst de halve Qvildeleier 60 Pd. Smor,

°B — 3) at det af Gunnarsholts Kirkes Ornamenter og

tostrumenter, som in natura ansees tjenligt og passende
ti' at bruges i den udvidede Keldum Kirke, skal trans-

Parteres derhen og indfores i Kirkestolen, men at alt det
• • •

°vrige Upassende og Unyttige, saavel som Kirkebyg-

ningen selv, maa realiseres, og Belobet deraf, tilligemed

nærværende Portions-Beholdning, beregnes som Indtægt
1 det herefter aflæggende Keldum Kirke -Regnskab. —
Derefter 1 Eder allerund. have at rette og Vedkommende
8aadant til Efterretning at tilkjendegive. — Befalende
Eder Gud. — Skrevet i Vor kgl. Residentsstad Kjoben-
havn den 7. Juni 4837.

Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen over *. Juni.

Island, ang. Forening af Præstekaldene Ofanleiti
fx Tv*

°S kirkjubær paa Vestmannoerne. Khavn den
«

•
Juni 1837. — Orig. i Bispe-Archivet i Island. Canc.

*' DePartem. Registrant 1837, Nr. 678. Coll. Tid. for 1837,

•
55(>. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1837, S. 177.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Vi give Eder
hermed Majende, at da Os af Vort Danske Gancellie

aHerunderd. er blevet foredraget et af forhenværende
Stiftamtmand over Vort Land Island, nu Stiftamtmand
over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt, Os
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1837. elskelig Lorentz Angel Erieger, og af Dig, Os elskelig

^^p" Hr. Steingrim Johnsen, Vor Biskop over Island, Ridder

af Dannebrogen og Dannebrogsmand, indgivet Forslag

om, at Sognekaldet for Eirkebai Menighed paa Vest-

mannoe ved Vort Land Island ved nærværende Vacance

i bemeldte Embede maatte combineres med Ofanleiti
»

•

Sognekald paa bemeldte O til eet Sognekald, under

Navn af Vestmannoe Sognekald, og at dette Eald maatte

confereres den nuværende Sognepræst til Ofanleite

Menighed John Austmann, saa ville Vi, efter at have

overveiet denne Sag med den af Vort Rentekammer

derom meddelte Betænkning, herved allern. have bi-

faldet og fastsat: at de tvende paa Vestmannb'e ved

Vort Land Island værende Sognekald, Ofanleite og Eirke-

bai, skulle forenes under Navnet Vestmannoe Sognekald,

og saaledes herefter ikkun skulle udgjore eet Sogne-

kald, hvilket maa forundes den nuværende Sognepræst

til Ofanleite, John Austmann. — Derefter l Eder aller-

underd. have at rette, og Vedkommende Saadant til

Efterretning at tilkjendegive. Befalende Eder Gud. —
Skrevet i Vor kgl. Residenlsstad Kjobenhavn den 7. Juni

\ 837 \

io. Juni. Rentekammer -Skrivelse til Biskoppen over

Island, ang. Forslag om Nedlæggelse af Munka-

thveraa Kirke. Khavn den 10. Juni 1837. —
Original i Bispe-Archivet i Island. Rentek. Isl. Copieb. 12,

Nr. 835.

I Anledning af en i Aaret 1795 hertil indkommen

') Ved Skriv. 10. Juni s. A. til Stiftamtmanden og Biskop-

pen over Island onsker Cancellier Oplysning, Mom Vest-

mannoe Sognekald, med Hensyn til Beskaffenheden af

sammes Indtægter, for Fremtiden vil komme' til at henhøre

til de Sognekald paa Island, som af Hans Maj*, umiddel-

bart b8r besættes". — Canc. i, Departem. Brevb. 1837,

Nr. 1614.
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Ansogning fra den daværende Provst i Oefjords Syssel 4837.

og Sognepræst til Hrafnagil og Kaupang, Erlend John- 10. Juni.

sen
) kom det her ved Kammeret under Overvejelse,

om ikke Munkethveraae Kirke kunde ved indtræffende

Vacance nedlægges og Sognet henlægges til de tvende

førstnævnte Kirker, hvorved iblandt Andet vilde op-

naaes, at Præsten til Hrafnagil, hvorunder Handelsstedet

Oefjord ligger, erholdt en til hans Stilling passende

Forogelse i Indtægter, og med Hensyn hertil udbad

Kammeret sig af det kgl. Danske Cancellie Underret-

ning meddeelt, naar en indtruffen Vacance maatte be-

gunstige den paatænkte Forandring Cancelliet med-
delte os som Fbige heraf i forrige Aar en fra Deres

Hoiaerv. indloben Beretning om, at Provsten i oven-

nævnte Syssel, Magnus Eiiendsson, der i en meget lang

Række af Aar har været Præst
r

forst til Munkethveraae

Kirke alene, og senere til denne tilligemed de to andre

fornævnte Kirker, er dod i forrige Aar, hvorhos Can-
celliet begjærte sig underrettet om, hvad Kammeret nu
1 førnævnte Anledning maatte beslutte. Amtmand Thor-

jensen blev derefter herfra anmodet om at afgive sin

Beleenknine over Sagen, og af denne nu hertil indkomne

bænkning, som hoslagt medfolger, vil Deres Hbiærv.
erfare at Amtmanden aldeles fraraader Munkethveraae
Kirkes Nedlæggelse, deels fordi Hrafnagil og Kaupang
Kirker ere for smaae til at oplage alle de Kirkesbg'ende
fpa ^unkethveraae Sogn, og deels paa Grund af andre
locale Omstændigheder. At derimod den samme Com-
bination vedbliver af alle tre Kirker under een Præst,
som allerede

i lang Tid har fundet Sted, vil, naar ingen
Kirke nedlægges, efter Amtmandens Formening ikke

foranledige nogen betydelig Uleilighed eller Misnoie, og
at en saadan Gombination af disse Præstekalde ogsaa
før Fremtiden maa finde Sted, indstilles af ham. —
Dette Forslag begrundes dog ikke saa meget paa den
Præsten til Hrafnagil og Kaupang ved denne Foranstalt-

ning forskaffede Forogelse i Indtægter, til hvilken han,
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1837. efter Kaldets Beskaffenhed, ifølge Amtmandens For-

r~T^"" meninc, ikke i hbi Grad kan ansees at trænge, men
0. Juni. 07 n

'

paa den Betragtning, at, naar denne Gombination frem-

deles vedbliver, saa kunde det Salair, som af Munke-

thveraaes Klostergodses Intrader nu udredes til Sogne-

præsten, bespares og anvendes til Understøttelse for

en Chirurg, hvis Nedsættelse i Hunevands Syssel af

Amtmanden er anseet som særdeles magtpaaliggende.

Hvad nu dette Salair angaaer, da kan Kammeret ikke

billige, at samme beroves vedkommende Præstekald,

og det er allerede paatænkt paa anden Maade at til-

veiebringe den fornodne Understøttelse til bemeldte

Chirurg; men med Hensyn til, at det af de herhos til

fornoden Oplysning endvidere følgende 5 Stkr. Bilage

sees, at det i ældre Tider gjentagne Gange er bragt i

Forslag, at afskaffe nogle af de islandske Præstekalde,

for at forøge de tilbageværendes Indtægter, skulde vi

ikke undlade, forinden videre i den her omhandlede

Sag foretages, over samme at udbede os Deres Høj-

ærværdigheds Betænkning, hvormed det Indsluttede

ønskes behageligen tilbagesendt. — Rentekammeret den

10. Juni 1837.

io. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Ombytning af Dansk Conrant Skille-

myilt. Khavn den 10. Juni 1837. — Rentek. lsi.

Copieb. 12, Nr. 836.

Stiftamtmand Krieger har ved Skrivelse af 7. Ja-

nuar d. A. meddeelt Kammeret Undarretning om, at

han i Slutningen af f. A., paa Grund af forskjellige An-

skuelser hos ham og Landfogden angaaende Forstaael-

sen af § 6 i Forordn, af 30. Marts 1836 om Penge-

væsenet i Island, tillagde denne Embedsmand Ordre

til, for Alle og Enhver at omvexle D. G. Skillemynt

efter det gamle Forhold, 60 Sk. D. Cour. med \ Rbd.,

indtil Udgangen af 1836.
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Efterat vi i Anledning heraf have confereret med 4837.

de Deputerede for Finantserne, undlade vi ikke tjenst-

l'gen at melde til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse for Landfogden, at endskjbndt den af

Sidstnævnte yttrede Formening maa gives Medhold,

saa kan det dog, da det erfares, at der ifolge den af

Stiftamtmanden foiede Foranstaltning ved Jordebogs-

kassen ikke er omvexlet et storre Belob end 964 Rbd.

^ Sk., og den kongl. Kasse altsaa ikke derved er til-

tøiet noget betydeligt Tab, have sit Forblivende ved

hvad der i saa Henseende er skeet. — Rentekammeret
den \Q. Juni 4 837.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over io. Juni.

Is'and, ang. Indberetninger om fremmede Skibe,

der komme til Landet for at drive Handel. Khavn
den 10. Juni 1837. — Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr.

843. Stiftamts Skriv. 14. Aug. 1837, t£
ang. fremmede Fisker-

skibe", anføres som publiceret i Borgarfjords Syssel 1838.

Ved en Skrivelse fra Sti ftaratmand Krieger af -13.
pi c

" ruar d. A. har Kammeret deels modtaget Underret-
UlnB om, at det i Overeensstemmelse med en Skrivelse
a

Juui f. a. er blevet paalagt Vedkommende at

^dskjserpe Indbyggerne i Sbnderamtet de gjeldende
Forbud imod at drive Handel med Fremmede, og deels

Stiftamtmand
Kriegers Betænkning, ledsaget af adskil-

le Erklæringer fra Sbnderamtets Sysselmænd, an-
gående hvilke Midler der maatte ansees at være de

^nsigtsmæssigste
til at forebygge slig ulovlig Handel

0r Fretntiden. — Ligeledes har Kammeret fra de b v-
r»ge tvende Amter i Island modtaget lignende Beret-
ter og Betænkninger.

ikke

°a
adskillige af disse bekræftes

>

at et
1 6 betydeligt Antal fremmede Fiskere, saaledes som
ommeldt er i den af nogle islandske Handlende hertil

indgivne Klage, hvoraf en Afskrift fulgte med vor for-
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1837. nævnte Skrivelse, aarligen uden Nødvendighed lbbe ind

lO^fcri
i de islandske Fjorde og Bugter, samt ikke sjelden af

Indbyggerne tilforhandle sig Uldgods og andre af Lan-

dets Produkter, saa finde vi os, paa Grund af en fore-

gaaende Brevvexling med det kgl. Departement for de

udenlandske Sager, foranledigede til at anmode Hr.

Stiftamtmanden om, i Forbindelse med de allerede i

denne Henseende trufne Foranstaltninger, behageligen

at ville paalægge Sysselmændene i Sbnderamtet at drage

Omsorg for, at Navnene paa de Skibe, der udenfor de

i Forordn, af 13. Juni 1787 nævnte Nødstilfælde enten

nærme sig Landet indenfor 1 Miils Afstand eller drive

Handel med Indbyggerne, blive, saavidt som muligt,

tilligemed Skibsforernes Navne og Navnet paa de Ste-

der, hvorfra de ere udredte, opgivne og derefter med-

delte Kammeret. — Rentekammeret den 10. Juni 4 837 *.

13. Juni. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Realisation af Hruna

Kirkes unfldvendige Inventarium. Khavn den 13.

Juni 1837. — Original i Bispe-Archivet i Island. Canc.

1. Depart. Brevb. 1837, Nr. 1652.

Med behagelig Betaénkning af 28. Novbr. f. A. har

Stiftamtet og D. Hoiærv. tilstillet Cancelliet en Ansbg-

ning fra Sognepræsten til Hrune Præstekald inden Arnæs

Syssel under Sonder-Amtet paa Island, .John Steingrim-

sen, om at noget Præstekaldet tilhorende unbdvendigt

Inventarium, som, efter den med Ansbgningen ind-

sendte Specifications- og Vurderings-Forretning, belbber

til 138 Rbd. 16 Sk. rede Sblv, maa overlades ham til

Afdrag paa den Gjæld, Kirken skylder ham, — eller

at bemeldte Inventarium maa overlades ham for oven-

') s. D. ligelydende Rentekammer-Skrivelser til Amtmændene

over Vester-Amtet, samt Nord- og Oster-Amtet. Copieb.

est. Nr. 844—845.
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anforte Vurderings-Sum, imod at denne indbetales i den 4837.

kgl. islandske Jordebogskasse, og der forrentes til For- 13. Juni.

deel for Embedet.

Efter at Cancelliet i denne Anledning har corre-

sponderet med det kgl. Rentekammer, har man aller-

underd. foredraget H. Maj*. Sagen, og Allerhoistsamme

har derpaa under 7. d. M. allern. resolveret saaledes:

uVi bevilge allernaadigst, at det i denne Vort Danske

Cancellies allerunderd. Forestilling specificerede Inven-

tarium ved Hrune Præstekald inden Arnæs Syssel paa

bland, som er taxeret til en Værdie af 438 Rbd. 46Sk.

rede Solv 1
, maa overlades Sognepræsten ved bemeldte

Kald, Joijn Steingrimsen, for Vurderingssummen, imod
at denne Sum indskydes i den islandske Jordebogs-

kasse til Forrentning for Sognekaldet."

Hvilken allerhbieste Resolution Cancelliet, ved at

remittere den ovennævnte Specifications- og Vurderings-

Forretning, tjenstligst skulde tilmelde Stiftamtet og D.

Hbiserv. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse
for Supplikanten, med Anmodning om, at De behage-
l*§on vil drage Omsorg for Pengenes Indbetaling i Jorde-

} * den af Præsten indsendte Specifications-Forretning er det

ommeldte Inventarium specificeret og taxeret saaledes:

*3 3 Hundreder i Beder, hvert Hdr. å 13

Rbd. r. S 39 Rbd. Sk.
2
) 5 Hdr. i Heste, hvert Hdr. å 9 Rbd. 45 - . —

3
) !2 Faringer (120 Pd.) Sm5r ... 18 - . —

^0 1 Underdyne med Pude, Sengetæppe

og uldne Lagener, Aar 1819 vur-

deret for 30 Alen 5 — —
5
) 1 Hdr. i Gryder 6 — » —

6
) 1 Hdr. i Bohave, 45 Alen .... 1 1 — » -
For bortsolgte 4 MalkeqvilderAar 1811

lolge ligeledes Kirken i Penge . 5 — 16 —
8
) For solgte 2 Hdr. i Kogeredskaber,

Aar 1818, fBlge ogsaa ... 9 — » —
Summa 138 Rbd. 16 Sk.
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1837. bogskassen. — Det kgl. Danske Cancellie den 13. Juni

in f . 1837.
13. Juni.

17. juni. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Brandvæsenet i Reykjavik m. m. Khavn den

17. Juni 1837. — Canc. 3. Departem. Brevbog 1837,

Nr. 1919.

Under 4. Mai 1833 tilstillede det kgl. Rentekammer

Cancelliet til Afgjorelse en Forestilling fra Stiftamtmanden

over Island, hvori han, med Hensyn til Forordn. 6. April

1832, som indeholder nærmere Bestemmelser angaaende

Brandvæsenet i Kjobstæderne i Danmark, Kjobenhavn

dog ei derunder indbefattet, androg paa, at nogle dertil

horende Bestemmelser maatte gjores gjeldende for Kjob-

staden Reykevig paa Island.

Da Collegiet, med Hensyn til Sagens Vigtighed for

Byen, ansaae det for bnskeligt, at meddeles Betænkning

over Sagen fra Byfogden og de eligerede Borgere, samt

fra de flere Mænd, som Stiftamtmanden eller Byfogden

og de eligerede Borgere maatte finde, efter deres Ejen-

dommes Betydenhed og deres Bekjendtskab med Byens

Interesser, at egne sig fortrinlig til ved denne Leilighed

at yttre deres Mening, anmodede man Stiftamtmanden

om at indhente og hertil indsende Vedkommendes Er-

klæringer.

Tillige henledede man Stiftamtmandens Opmærksom-
hed paa nogle særdeles Punkter, hvorom man, efter at

de vare bragte under Overveielse paa den forommeldte

Maade, buskede at modtage hans Betænkning. Stiftamt-

manden havde saaledes antaget, at der, da Grundene ere

Byens lndvaanere frit anviste til Bebyggelse, ikke i Almin-

delighed behbvede at gives Erstatning, naar Indrykning

og Afgivelse af Grundene maatte behbves til Byens større

Sikkerhed eller Færselens Bekvemmelighed. Dette kunde,

efter Cancelliets Formening, ikke bifaldes, da Grunden,

efter engang at være anviist, er, om den end ei kan
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kaldes Eiendom, saa dog kommet under den Paagjel-

dendes vedvarende og uigjenkaldelige Raadighed, saa

at den, naar det Offentliges Tarv kræver at den igjen

skal afstaaes, maa behandles som Eiendom. Da Er-

statningen vel i mange Tilfælde vilde kunne gives ved

Anviisning af en anden Plads, men ofte, in specie naar

den anviste Grund allerede for en Deel er bebygget,

°g den Deel, som fordres afstaaet, horer til Bygningens

Gaard- eller Haugeplads, vilde falde paa Byens Kæm-
nerkasse, fandt Ganceliiet, at det maatte overveies,

hvorvidt den kunde taale saadan eventuel Byrde.

Forsaavidt et af Forslagspunkterne gik ud paa, at

visse Professionister, naar de faae Bygningsplads anviist,

skulle have samme paa et afsides Sted, formente Gan-

celiiet, at det burde tages under Overveielse, om det

kunde gjores til Regel, at slige Professionister ikke kunne

etablere sig i andre Dele af Byen, naar de ved Kjob
eNer paa anden Maade kom i Besiddelse af der op-

tørte Bygninger.

Collegiet har nu fra Stiftamtmanden modtaget ind-

sluttede Skrivelse af 40. Decbr. f. A., hvorved han frem-

sender de attraaede Betænkninger og et nyt Udkast til

bestemmelser for en Bygnings- Commission i Reykevig.

deltes
§ 3 Lilr. C, hvorefter Gommissionen, naar en ny

bygning skal opfores, har paa Amtets nærmere Appro-
bation at bestemme den Plads, hvorpaa Bygningen
skal opfores, bor formentlig, navnlig forsaavidt der
Maatte opstaae Spbrgsmaal om Reglens Anvendelse ved

j*
ebyggelsen af allerede anviste, skjdndt ei endnu be-

jggede eller dog ei fuldstændig benyttede Grunde,
undergaae nogen Modification, saaledes, at det istedet-
f°r

- uden Plads, hvor Bygningen skal opfares", kommer
M at hedde:

uden Linie, som bor gives Bygningen til

Gaden»
(
c fr. For. 6. April 4832 § U C).

Hvad angaaer Udkastets § 4, i hvis Folge de in-

den Byens Jurisdiction værende Tomthuse (islandske
Jordhuse)

g de dertil horende Haugepladser tillige

1837.

17. Juni
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1837. skulle være Gjenstand for Commissionens Omhu, da

rrX^r^ maneler Bestemmelse for, hvori denne Omhu skal be-
17. Juni.

. .

staae og hvilken Myndighed dermed er forenet; og den

Omstændighed, at Jordhuse ere mindre udsatte for at

antændes udenfra, ligesom de ogsaa mindre end andre

Bygninger bidrage til Ildens Udbredelse, synes at gjbre

denne § mindre nbdvendig: men da deres Opforelse

paa upassende Steder dog kan være til Hinder for en

hensigtsmæssig Regulering af Gaderne og de offentlige

Pladser, bor Paragraphen neppe udgaae, hvorimod den

maaskee kunde modificeres, navnlig saaledes, at Om-

fanget af Gommissionens Virksomhed i Henseende til

de ommeldte Tomthuse betegnedes som mere circum-

stantiel. Paragraphen kunde da redigeres saaledes:

uDe i nærværende Reglement indeholdte Forskrifter bor

ogsaa gjelde i Henseende til Tomthuse og dertil horende

Hauger, der ere beliggende indenfor Grændserne af

Byens Jurisdiction, forsaavidt de paa samme ere an-

vendelige".

Ved at meddele det kgl. Rentekammer Forestaaende,

skulde man tjenstligst udbede sig Sammes Yttringer i

Sagen, og forventes dermed det Indsluttede remitteret.

— Det kgl. Danske Cancellie den 47. Juni 1837.

i?. Juni. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Lonnen for Oeconomus ved Bessastad Skole.

Khavn den 17. Juni 1837. — Copieb. for Universi-

tetet og Skolerne 1837, Nr. 967.

Ved behagelig Skrivelse af 5. Novembr. f. A. har

Stiftsovrigheden deels indberettet, at have i Anledning

af et af Oeconomus ved Bessestad lærde Skole, Guld-

smed Thomsen, indgivet Andragende, paa Grund af at

Prisen paa alle Fodevarer i Island i den senere Tid

er betydeligt steget, bevilget ham for sidstafvigte Skoleaar

en Godtgjbrelse af 200 Rbd. r. S. for det Tab, han ved

Oeconomien i bemeldte Aar skal have lidt, paa hvilken
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Udbetaling Stiftsøvrigheden har anholdt om Directionens

Approbation; deels i Anledning af et af Guldsmed

Thomsen senere indsendt Andragende indstillet, at der

fra Begyndelsen af Skoleaaret 1837—1838 maatte til-

staaes fornævnte Oeconomus, som hidtil i Henhold til

Directionens Skrivelse af 14. April 4 834 har nydt en

Pe&gelbn af 217 Rbd. 19 Sk. Solv, en aarlig Lbn af

Rbd. r. S., imod at den ham hidtil tilstaaede aar-

ljBe Godtgørelse af M Rbd. 48 Sk. for Vadsk af Di-

sciplenes Lagener bortfalder, samt imod at han for-

Pagter sig til i Fremtiden, uden Godtgjbrelse, at op-

varme den for de ældre Disciple indrettede Læsestue.

1 denne Anledning, og efter at Directionen des-

angaaende har brevvexlet med det kgl. Rentekammer,
meldes tjenstl., at Directionen approberer den afStifts-

0Vrigheden for afvigte Skoleaar anviste Godtgjbrelse til

° economus af 200 Rbd. r. S., samt at man ligeledes

bifalder, at den Oeconomus hidtil tillagte Pengeion, dog
for det fbrste ikkun for Skoleaaret 1837-1838, forhbies

MJ 300 Rbd. r. S., under de af Stiftsbvrigheden fore-

slåede Retingelser. — Den kgl. Direction for Univer-

sitetet og de lærde Skoler den 17. Juni 1 837 a
.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

anS- Gratiale til en Præst for Opbyggelse af

Præstegaarden. Khavn den 17. Juni 1837. —
Onginal i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Depart. Brevb.
1837, Nr. i68l fblank f Brevbogen).

1 en til Gancelliet med D. Hbiærv/ behagelige Er-

^

ænng af 3, Marts d. A. indkommen Ansbgning har
Sognepræsten for Skinnestader Menighed inden Skage-
fjords Syssel (rett. Norder Syssel) paa Island, Stephan
Thorarensen, anholdt om et Gratiale paa Grund af de
Bekostninger, han har anvendt til at opbygge sin forrige
præstegaard ved Bards Præstekald.

') s. D. Underretning herom til Rentekammeret. Copiebog
sst. Nr. 968.

1 7 . Juni.
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1837. Efter at denne Ansbgning har været H.Maj 1
, aller-

^ZvT^T" underd. foredraget, har Allerhbistsamme ved allerh.
17. Juni. D 1

Resolution af 13. d. M. allern. bevilget Sognepræst Thor-

arensen en Gratification af 69 Rbd. 56 Sk. Solv, med

Betydende, at han ikke oftere kan gjore sig Haab om
en lignende Understøttelse.

Hvilket Cancelliet tjenstl* skulde tilmelde D. Hbiærv.

til behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Sogne-

præst Thorarensen, med Tilfbiende, at det kgl. Rente-

kammer under D. D. er tilskrevet om, at foranstalte,

at den nævnte Sum bliver ham anviist til Udbetaling

af den kgl. islandske Jordebogskasse. — Det kgl. Danske

Gancellie den 17. Juni 1837.

24. Juni. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Consistorium ved Kjøben-

havns Universitet, ang. Uddelingen af det Sknla-

sonske Legat for islandske Studerende. Khavn

den 24. Juni 1837. — Copiebog for Universitetet og

Skolerne 1837, Nr. 993.

Efter at Directionen ved DHrr. Rektor og Profes-

sorers behagelige Skrivelse af 20. f. M. havde modtaget

Underretning om, at de Studerende Konrad Gislesen,

Christian Ghrisliansen, Gisle Hjalmarsen og John Peter-

sen vare blevne udnævnte til at nyde hver \U Deel af

de oplagte Renter 158 Rbd. 71 Sk. r. S. af det af den

islandske Biskop Skulesen for en trængende islandsk

Student stiftede Legat, anmodede man det kgl. Rente-

kammer om at foranstalte fornævnte Rentebelob Ved-

kommende anviist.

Rentekammeret har nu i Skrivelse af 40. d. M. til-

meldt Directionen, at af bemeldte Rentebelob er anviist

til enhver af ovennævnte 4 Studerende 38 Rbd. l73
/4 Sk.

r. S. til Udbetaling af Zahlkassen her i Staden.

Ved tjenstl. at melde DHrr. Rector og Professorer

dette til egen behagelig Efterretning og til videre Be-
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kjendtgjtfrelse for forbemeldte Studerende, tiltøicr Di- 1837.

rectionen, at den har tilskrevet det kel. Rentekammer om, ITT"""-
, ° 1 24. Juni.

a ' iornævnte Legats Capital kunde blive udbetalt af

den islandske Jordeboeskasse for at indsættes i Univer-

sitets-Quæsturen til Bestyrelse i Forbindelse med Univer-

sitets bvrige Legater, men at en saadan Adskillelse

af bemeldte Capital fra de Midler, som tilhore Besse-
st8eds lærde Skole og indestaae i Islands Jordebogs-
asse

, ikke vil kunne finde Sted forinden det hele

Mellemværende mellem bemeldte Skole og den kongl.
^ordebogskasse er bleven opgjort, hvorom just nu de for-

n°dne Forhandlinger ere indledede. — Den kgl. Direction
f°r Universitetet og de lærde Skoler den 24. Juni 1837.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 27. Juni.

°8 Oster-Amtet i Island, ang. Udredelsen af Omkost-
ni&gerne i beneficerede Sager. Khavn den 27. Juni

1837. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 2082. Al-

green-Ussings Reskriptsamling 1837, S. 201.

Efter at have brevvexlet med det kgl. Rentekam-

^
er

* Anledning af et i Slutningen af forrige Aar fra

trende Stiftamtmand over Island indkommet An-

gende om, at Omkostningerne ved beneficerede
a8er maae, istedetfor, som hidtil har været Tilfældet,

afholdes af den islandske Justitskasse, udredes af

^dkommende Amts Repartitionsfond, saafremt de ikke
Unne ^holdes hos den paagjeldende Part, skulde Gan-

ll
ft Uenstl. tilmelde Hr. Amtmand til behagelig Efter-

^
n * n

^' at de omhandlede Udgifter herefter, naar de
6 ^uone erholdes hos vedkommende Part, ville være

at udrede a f det Amts Repartitionsfond, hvor Beneficiet
1 Sagen er meddeelt. — Det kgl. Danske Cancellie den
21

• Juni 1837*

) s
-
D

- Canc. Skriv, af samme Indhold til Stiftamtmanden
°g Amtmanden i Vester-Amtet. Brevb. sst. Nr. 2080—81.
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4837. Cancellie-Skrivelse til det kongel. Sundheds-

iTjmdT Collegium, ang. Forslag om Vaccinationsvæsenet.

Khava den 27. Juni 1837. — Canc. 3. Dep. Brevb.

1837, Nr. 2039. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1837, S. 201.

Ved at remittere hosftilgende med det kgl. Sund-

heds-Collegii Skrivelse af 25. f. M. modtagne Beretning

fra Amtmanden over Islands Nord- og Ostamt, om Vac-

cinationsvæsenets Fremgang i' bemeldte Amter i forrige

Aar, skulde Cancelliet tjenstl. melde, at man finder det

betænkeligt at andrage paa, at der maa meddeles Amt-

mændene paa Island den i bemeldte Beretning om-

handlede Bemyndigelse til at mulktere de Præster, der

enten vise sig efterladne i Opfyldelsen af deres Pligter

som Vaccinateurer, eller ikke i rette Tid indkomme

med Beretninger angaaende Vaccinationen i deres re-

spective Sogne. — Det kgl. Danske Cancellie den 27.

Juni 1837.

i. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Tomthusmænd og Strandsiddere i

Reykjavik By og Seltjarnarnæs Rep. Khavnden

1. Juli 1837. — Canc. 3. Dep. Brevb, 1837, Nr. 2106.

Algreen-Ussings Reskriptsamling 1837, S. 214.

Under 46. Decbr. f. A. har Stiftamtet andraget, at

den i Reglementet for Fattigvæsenets provisoriske Ind-

retning og Restyrelse i Island af 8. Januar J834 § 21

indeholdte Bestemmelse, at Tilladelse til at nedsætte

sig som Tomthusmand eller Strandsidder skal meddeles

af vedkommende Sysselmand, ikke er ligefrem anven-

delig i Reikavig Byes og Seltjarnarnæs Reps Fattigdi-

strikt, da dette, foruden hele Reikavigs Jurisdiction,

ogsaa omfatter en Deel af Guldbringe Syssel, og at

paa Grund heraf Ryfogden og Sysselmanden hver for

sig have meddeelt førbemeldte Tilladelse, hvilket har

haft til Folge, at der nu i dette Distrikt findes et ufor-
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boldsmæssigt stort Antal Tomthusmænd, som efterhaan-

den falde Fattigvæsenet til Byrde. Til Forebyggelse af

denne Ulempe har Stiftamtet, overeensstemmende med
et fra Reikevig Byes Repræsentanter desangaaende ind-

kommet Andragende, indstillet, at der maa gjores For-

andring i denMaade, hvorpaa den omhandlede Tilladelse

M at nedsætte sig i Reikavig og Seltjarnarnæs for Tiden

Uddeles.

I Anledning heraf skulde Gancelliet, efter at have

brevvexlet med det kongl. Rentekammer, til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

at Tilladelsen til at nedsætte sig som Tomthusmand

eller Strandsidder i det ovennævnte Distrikt, istedetfor

som nu at meddeles af Byfogden og Sysselmanden,

hver for sin Jurisdictions Vedkommende, herefter bor

meddeles af begge disse Embedsmænd i Forening,

dog saaledes, at de, i Tilfælde af ulige Meninger, have

at foredrage Amtet Sagen til Afgjorelse. — Det kongl.

Danske Gancellie den 1. Juli 1837.

Rentekammer - Skrivelse til Directionen for i. Juli

Statsgjælden, ang. Opgj oreisen af den islandske

Collect. Khavn den 1. Juli 1837. — Rentek. isi.

^opieb. 12, Nr. 910.

Som den kgl. Direction for Statsgjælden og den

synkende Fond bekjendt, har det været Kammerets
Onske at erholde en fuldstændig Opgjorelse over de

* Anledning af Jordbranden i Island i Aarene (783 og
* 78 *, itølge allerh. Resolutioner af 10. Novbr. 1783 og
9

- Februar 1785 indhentede frivillige Gaver og disses

Anvendelse,
i hvilken Henseende velbemeldte Direction

efter vor Anmodning har ladet affatte og ved behagelig

Skrivelse af 7. Februar 1835 tilstillet os en Afskrift af

den Conto, der er fort over disse saakaldte islandske

Gollectpenge
i Finantskasse-Directionens Roger, fra Col-

lectens Oprindelse indtil denne Direction ved allerh.

6*
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1837. Bekjendtgjftrelse af 9. Februar 4816 blev ophævet, og

1. Juli. fra den Tid i Statsgjælds-Directionens Boger.

Denne Afregning have vi ladet sammenholde med

den Opgjorelse over bemeldte Collectpenge, som er

foranstaltet udarbeidet her i Kammeret, ved hvilken

sidste der, ved Siden af Hovedhensigten, som maatte

blive den, at bringe under Afregning, hvormeget af

Gollectpengenes Capital og Renter der indestod i den

kgl. Kasse, er sogt hævet den Forbindelse, som har

Sted imellem Collectpengene, Statsgjældskassen og Fi-

nantskassen, af hvilken sidste Kasse flere fra Aaret 1816

af Collectpengene beordrede Udbetalinger ere afholdte,

uden at denne derfor har modtaget Refusion.

Hertil er taget Hensyn ved Beregningen over den

islandske Collect, i hvilken saaledes er optaget Alt,

hvad der er befunden anviist i Anledning af Jord-

branden i Island, saavel af den kongel. Kasse, som af

oftnævnte Collectpenge.

Det forskjellige Resultat, som viser sig efter for-

nævnte os fra Statsgjælds-Directionen meddelte Afreg-

ning og den her forfattede Opgjorelse, hidrører for-

nemlig fra den Forbindelse, som har haft Sted imellem

Administrationen for den islandske Handel, medens

denne var kongelig monopoliseret, og efter Handelens

Frigivelse i Aaret 1786 den islandske Handels Realisa-

tions-Commission, Finantskassen samt Jordebogskassen

i Island, hvorigjennem befandtes effectuerede adskillige

Ind- og Udbetalinger i Anledning af Collectpengene,

som ikke findes indbefattede i Statsgjælds-Directionens

Afregning.

Ved at tilstille den kgl. Direction for Statsgjælden

og den synkende Fond ovennævnte her forfattede Op-

gjorelse, vedfoies nogle Bemærkninger til nærmere Op-

lysning i Henseende til de væsentligste Uoverensstem-

melser imellem meerbemeldte tvende Afregninger, der,

forsaavidt velbemeldte Direction ei maatte finde noget
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Specielt at erindre, ved hosfblgende Opgjorelse vil ind- 1837.

befatte efternævnte tvende Hovedposter i samme, nemlig: 1. Juli.

1) de Fol. 62 opførte, af Finantskassen afholdte

Forskud i Anledning af den islandske Gollect, til Belob

22,772 Rd. 62 Sk. D. Cour.

2) Fol. 83 af CoIIectpengenes Restcapital i Slats-

gjældskassen indestaaende 28,049 Rbd. 88 Sk. Solv i

uopsigelig Stalsgjæld, hvilken Capital udgjor 13,396 Rbd.

S Sk. Solv mere, end der efter velbemeldte Directions

Afregning skulde indestaae i Statsgjældskassen.

Betræffende det Fol. 62 under Navn af urefunderet

Forskud opførte Belob 22,772 Rd. 62 Sk. D. Cour. be-

mærkes, at den bdelagte Tilstand, hvori Island ved

Mordbranden blev sat, og Landets fjerne Beliggenhed,

havde Krav paa en bieblikkelig Bistand, der ikke til-

lod al oppebie CoIIectens Organisation, og da derhos

e i heller kunde gjbres Regning paa, hvor stort et Bi-

drag der fra Private vilde indkomme, ansaaes det nod-

vendigt, belimeligen at træffe saadanne Foranstaltninger,

der medførte Udgifter, deels som directe skulde afholdes

af Statskassen, deels som Forskud til senere Refusion

af de frivillige Gaver, som bleve indsamlede.

Det, som saaledes blev forskudt af Statskassen,

udgjorde oprindelig 23,150 Rd. 33 Sk. D. C, nemlig:

Fol. \) Bekostningen ved Ex-

peditionen med en Ladning Baade-

byg&ingstommer m. m. til Olufsvig |

°8 Havnefjords Havne i Island, an-
•

«

viist den islandske Handels Admi-
nistration den 24. Decbr. \ 785 . . . 2,867 Rd. 79 Sk. D. G.

8) Tab og Omkostninger,
som den kgl. Handel havde ved
Expeditionen af 3 Ladninger Fisk

m
- m., til udsalg i Island efter

Indkjobspriis, anviist Handels-Ad-

ministrationen den 4. Novbr. 1786 6,724 — 40

Lateris 9,5.88 Rd. 89 Sk. D, C.
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4837. Transp. 9,588 Rd. 89 Sk. D. G.

1. Juli. Fol. 41,3. Til Creatures Ind-

kjob ra. m. for de Indvaanere i

Island, der havde lidt Tab i Be-

sætningen paa deres Gaarde, an-

viist Handels-Administrationen den

24. Mai 4788 7,500 — »

Fol. 42,44.4 for i lignende An-

ledning betalt:

a) til Amtmand Olav Ste-

phensen 4000 Rd.

b) til Amtmand St. Thor-

arensen 600 — t A— 4,600 — »

Fol. 43,5. Rest af Bekostningen

ved foranmeldte Expedition med

en Ladning norsk BaadeUJmmer til

Olufsvig og Havnefjords Havne, an-

viist Handels-Administrationen den

6. Juni 4789 under Sum 13,000

Rd. D. Cour 48—10
Fol. 22,6 for til de Brandlidte

i Island fra de kongel. Handeler

sammesteds i Aarene fra 4785 til

4 788 forskudte Fode- og andre Varer 4.443 — 30

Tilsammen 23,150 Rd.33Sk.D.C.

Paa de 2,867 Rd. 79 Sk. og

48 Rd. 10 Sk. D. C, tilsammen

2,885 Rd. 89 Sk. D. C, som Expe-

ditionen med en Ladning Baade-

bygningstbmmer til Olufsvig og

Havnefjords Havne i Island kostede,

befindes at være tilbagebetalt for

noget til daværende islandsk Kjob-

mand Paus solgt Tommer .... 377 — 67

Det hele Belob, som er god-

skreven Finantskassen under Navn

af urefunderet Forskud, udgjbr saa-

ledes de fornævnte ialt 22,772 Rd. 68 Sk. D.C.

4
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Forinden Collectpengenes endelige Beholdning nu 1837.

kan bestemmes, vil blive at afgjbre, om, og da hvor- 1. Juli.

meget disse bor bære af forberbrte Forskudssummer,

°g for at sætte den kgl. Direction for Statsgjælden og

den synkende Fond istand til at bedomme delte, troe

at burde meddele fblgende Oplysninger:

Blandt flere Foranstaltninger, hvorved der sbgtes

afhjulpen den Mangel i Island, som var en Folge af

Udbranden der i Landet, ansaaes det hensigtsmæssigt,

deels at give de Indvaanere fra Oplandet, hvis Jord-

brug var odelagt, og som derhos maatle formodes at

være tyede til Sbdistrikterne i Guldbringe og Snee-

(jeldsnæs Sysselerne, Midler til at erhverve deres Un-

derhold ved Fiskerie, deels ved Tilfbrsel til Udsalg efter

Landtaxtens Priis, af Fisk fra Vester- og Sonder- til

Nord- og Osteriandet, hvor Qvægavl er Indbyggernes

fornemste Næringsgreen, og Creaturstandens betydelige

Forringelse lod befrygte Mangel paa Næringsmidler.

Henne Forsyning saavel som Transporten af samme

blev iværksat ved Medvirkning af den kgl. islandske

Handels- Administration, og Overbvrighederne i Island

committeredes til, efter foregaaende Undersbgelse, at

fordele mellem Indvaanerne hvad der opsendtes til

Landet, efter Enhvers Trang, og Handelen til at modtage,

hvad der indkom til Betaling derpaa. Ved kgl. Reso-

lution af 22. Juni 1785, hvoraf hoslagt vedlægges Ex-

tract, ere disse Foranstaltninger approberede, og derhos

anordnet, at det, som ikke paa foranfbrte Maade ind-

kom, skulde bestrides af de islandske Collectpenge,

nien i manglende Fald af den kgl. Kasse, hvorom Kam-

meret blev bemyndiget til at correspondere med Fi-

nantscollegiel, ligesom ogsaa af den kgl. Kasse at for-

skyde Handelen Belbbet af Bekostningerne i Anledning

af Expeditionerne. Dette skete ifblge Handels -Di-
*

rectionens Anmodning i dens Skrivelser til Kammeret af

40. Decbr. 4785 og 31. Oktbr. 1786. — Saaledes blev

Finantskasse-Directionen under 24. Decembr. 1785 til-
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1837. stillet den til Kammeret indsendte Regning over Be-

1. Juli. kostningerne ved Afskibningen af Baadetbmmeret til

""^^""XMufsvig og Havnefjord, hvilken Regnings Belob, 2,867

Rd. 79 Sk. D. Cour., den blev anmodet om at foran-

stalte Handelen forskudsviis udbetalt af den kgl. Kasse.

Endvidere er den islandske Handel under 6. Juni 1789

anviist 13000 Rd. D. Cour., hvorunder er indbefattet

18 Rd. 40 Sk. D. Cour., som Handelen efter Continua-

tions-Regning kom tilgode i Anledning af oftmeldte Ex-

pedition, hvilken saaledes kostede ialt 2,885 Rd. 89

Sk. D. Cour.

1 Henseende til Rigtigheden for Baadetbmmeret og

bvrige derlil horende Materialier, da kunde der, efter

de Indberetninger, som modtoges fra Island, ikke ventes

Meget deraf afsat der i Landet til det tilsigtede Brug,

hvorfor Administrationen for den kongl. Handel under

24. Decembr. 4 785 blev tilskrevet, om ikke Handelen

kunde overtage hvad deraf maalte være i Behold til

Værtidens Udlob i Aaret 1786, og da erlægge dets Be-

lbb i den kgl. Kasse efter Indkjbbsprisen, da der kunde

udsendes saa meget mindre af saadanne Materialier til

de Steder, hvor dette var oplagt.

Handels- Administrationen vilde imidlertid ikkun

modtage en Deel af Malerialierne, hvormed den lovede

at drage Omsorg for Realisationen af det Ovrige for

Kammerets Regning.

Den Correspondence, som angaaende denne Sag

senere er fbrt med Handels-Administrationen og Over-

Ovrighederne i Island, giver ingen Oplysning om Ma-

terialiernes Anvendelse, hvilket vel tildeels kan tilskrives

de forviklede Forhold, som opstode ved den islandske

Handels Frigivelse.

Paa de 2,885 Rd. 89 Sk. D. Cour., som Expedi-

> tionen kostede, er, som foranfbrt, afbetalt 377 Rd. 67 Sk.

D. Cour. I Henseende til Restbeibbet 2,508 Rd. 22 Sk.

D. Cour., da er det nu anseet tvivlsomt, om dette kan

belastes Collectpengene, og det saameget mere, som
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det er evident, at en Deel af Materialierne er overtaget 4837.

af den kgl. Handel. Derimod antages det, at Collect- h Juli.

pengene komme til at bære de 6,721 Rd. 1 Sk. D. C,

som Transporten af de 3 Ladninger Fisk til Nord- og

Osteriandet kostede.

Angaaende den Sum af 7,500 Rd. D. Cour., der

under 24. Mai 1788 er anviist Handels-Administrationen,

maa bemærkes, at Kammeret ved kongl. Resolution af

*5. August 1787 blev bemyndiget til, af den islandske

Handels Midler at foranstalte udleveret daværende Stift-

amtmand sammesteds Levetzow 3000 Rd. til saadanne

Udgifters Bestridelse, som ei af Jordebogskassen kunde

udredes, og tillader Resolutionen derhos, at der for

Fremtiden aarlig med Postskibet fra Kjobenhavn over-

sendes en saa stor Sum, som efter Stiftamtmandens

Formening benovedes til Udgiftens Bestridelse i Island.

Den i Aaret 4785 iværksatte Forandring med Skal-

holts Domkirke og Skole, Udbetalingen af paalbbne

Renter af nogle Tugthuset og Justitskassen i Jsland til-

horende Capitaler i kongelige Obligationer, Indkjob af

kreaturer til Besætning paa de Jorder, der havde lidt

Ved Jordbranden i Island i Aaret 1783, medforte over-

ordentlige Udgifter, til hvis Dækning det befandtes nbd-
vendigt at oversende til Stiftamtmanden i Island en
Sum af 7,500 Rd. D. Cour., hvilken i Henhold til for-

nefcvnte allerhoieste Bestemmelse blev foranstaltet anviist

Administrationen for den islandske Handel ved Rente-

kammerets Skrivelse af 24. Mai 1788. Med Hensyn til,

at denne Stiftamtmand Levetzow tilstillede Sum var

istemt til forskjellige Udbetalinger, og der i nærværende
^ag ikkun kunde blive Spbrgsmaal om, hvormeget der
Var anvendt til Besætnings Indkjob paa de Gaarde,

^or Greaturerne vare dbde, fandtes det nbdvendigt,
herom at lade anstille nærmere Undersbgelse. Resul-
tatet heraf er, at fornævnte Sum, 7,500 Rd. D. Cour.,
fiQdes at være beregnet til Indtægt i et af Stiftamtmand
levetzow under 3. Febr. 1789 hertil indsendt Regnskab
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1837. for de ham anbetroede Penge, men at deri tillige er

1. Juli. optaget flere conlante Summer, som han hævede ved

de kgl. Handeler i Island, tildeels for dermed at be-

stride adskillige Udgifter for den islandske Realisations-

Commission. Af den derved opstaaede Forbindelse

imellem de Stiftamtmand Levetzow anbetroede Sum-

mer lader det sig ei afgjore, til hvilket bestemt Brug

den ovenmeldte Sum af 7,500 Rd. D. Cour. er anvendt.

Da imidlertid den kgl. Kasse og Realisations -Commis-

sionens Kasse i det Væsentlige er een og den samme,

er formeent, at det i Realiteten ikkun er af Vigtighed

at vide, at Stiftamtmanden har aflagt Rigtighed for de

Penge, som vare stillede til hans Disposition, og at der

saaledes ikkun i nærværende Sag blev at tage Hensyn

til de Udgifter, for hvilke Statskassen efter deres Be-

skaffenhed kunde tilkomme Refusion af [Gollectpengene.

Til saadanne Summer er formeent at henhore:

Efter Stiftamtmand Levetzows Regnskab for Aaret 4788:

1) De ifolge Kammerets Skrivelse af 24. Mai 4788

til Stiftamtmand Levetzow og Biskop Finsen til Behold-

ningshjælp for de Geistlige i Son-

der-Amtet betalte 2,276 Rd. 24 Sk. D.C.

2) De Amtmand Stephensen

efter en anden Skrivelse fra Kam-

meret af samme Dato til Indkjob

af Greaturer i Vester -Amtet ud-

betalte 500 — »

3) Hvad der endvidere efter

Kammerets Skrivelse af 24. Mai

4788 er udbelalt til Besætnings-

hjælp i Sonder-Amtel, nemlig:

a) til Landf. Magnusen 200 Rd. D. G.

b) - Sysselmand Thor-

arensen 400

c) - — Sivertsen 200

— 500 — o ^
Lateris 3,276 Rd. 24 Sk. D.~£
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Transp. 3/276 Rd. 24 Sk. D. C.

Efter Stiftamtmand Levetzows

Regnskab for Aaret 4789:

4) Den til Leilændingerne paa

Jorderne Thveraa og Skaptårdalr

ifcSlge Kammerets Skrivelser af 2.

Mai og 13. Juni 4786 betalte Und-

sætningshjælp
, . . . .

5) Ligeledes ved Kammerets

Skrivelse af 24. Marts 1789 tilBe-

•sætningshjælp for Arnæs Syssel til

Sysselmand Finsen betalte

1837.

li Juli

42 — » —

600

Tilsammen 3,94 8 Rd. 24 Sk. D. G.

Disse 3,918 Rd. 24 Sk. D. Cour. bliver altsaa den

Sum, som det kan paahvile Collectpengene at udrede,

hvorimod de ovrige 3,581 Rd. 72 Sk. af de 7,500 Rd.

^- Cour., som ifblee Kammerets Skrivelse af 24. Mai

*'88 ere udbetalte Handels -Administrationen af den

^Sl. Kasse, ere anvendte til andre Udtællinger i Island,

Soai efter deres Beskaffenhed ei vedkomme Afregningen
med den islandske Gollect.

De til Amtmændene Stephensen og Thorarensen i

Aarene 4788 og 4789 fra Handels-Administrationen og
^ ea

'isations-Commissionen opsendte 4,600 Rd. D. Cour.,
v, "e

> som anvendte til Besætnings Indkjbb for Gaarde
1 ^and, blive at erstatte af Collectpengene; hvorimod
de M43 Rd. 30 Sk. D. Cour., der udgjor Værdien af

nogle Fodevarer, som bleve forstrakte Indvaanerne i

,sland strax efter at Jordbranden havde haft Sted,
skulde, if51

ge kgl. Resolution af 23. Oktbr. 4783, hvoraf
hoslagt fremsendes Gjenpart, udredes af den kongelige
Kasse.

Ifølge Forestaaende vil den islandske Collect af

førnævnte som urefunderet Forskud opførte Sum : 22,772
Rd

- 62 Sk. D. Cour., have at udrede:

Tab og Omkostninger i Anledning af Expedi-
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4837. tionen af 3 Ladninger Fisk til Nord-

1. Juli. g Osler- Amtet 6,724 Rd. lOSk.D.C.

2) Af de Stiftamtmand Le-

vetzow i Aaret 4788 tilstillede

7,500 Rd. D. Cour 3,948 — 24

3) De til Besætnings- Indkjob

Amtmændene Stephensen og Thor-

arensen tilstillede 4,600 — » — —
Tilsammen ialt 42,239 Rd. 34Sk.D.c7

hvorhos tilfoies, at under Opgjbrelsen ere de nævnte

Forskudssummer betragtede som et Regningskrav, den

kgl. Kasse havde paa den islandske Collect, og at disse

saaledes nu vilde blive at erstatte Statskassen med

Rigsbankpenge, efter Indlosningsforholdet 4 Rbd. Sedler

for hver 6 Rd. Dansk Courant, eller ialt med 2,039 Rbd.

86 Sk. Sedler og Tegn.

Den anden Hovedpost af de Uovereensstemmelser,

som have Sted imellem den os fra den kgl. DirectioD

for Statsgjælden og den synkende Fond tilstillede Af-

regning over de islandske Colleclpenge og den Op-

gjorelse over samme, vi have ladet udarbeide, angaaer

Gollectens Capitalbelob i uopsigelig Statsgjæld, derinde-

staaer i den kgl. Kasse, i hvilken Henseende vedfbies

Fblgende til Oplysning om, hvorfra Forskjellen formenes

at hidrbre. Efter den os fra den kongel. Direction for

Statsgjælden og den synkende Fond tilstillede Beregning

stod Collectpengenes Capitalconto crediteret den 4. Ja*

nuar 4835, allsaa ogsaa, da Renterne ei oplægges, den

4. Januar 4836 4 4,653 Rbd. 83 Sk. Sblv.

1 vedfblgende Opgjorelse der-

imod med . . . . 28,049 — 88 — —
Til nærmere Oplysning om denne Forskjel udhæves

fblgende, i vedlagte Opgjbrelse opfbrte, Foster:

4) I den os fra den kgl. Direction for Statsgjælden

og den synkende Fond tilstillede Beregning findes Col*

lecten ei godskreven nedenanfbrte Summer, der ere

indbetalte i den kgl. Kasse i Afdrag paa Udgiften ved
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Handelsexpeditionen med Brigskibet Justitia, saaledes 1837.

nemlig: 1. Juli.

A. 1 Islands Jordebogskasse:
d*a 34. Juli 1809 D. Cour. 222 Rd. 74V*Sk.

15. Febr. 1810 — 215 — 34V<a -

* 30. Juni 1810 — 1,700 — »

• 20. Nov. 1811 — 1,316 — 26 -

• 17. Dec. 1811 — 4,212 — 26 • -

- 24. Juni 1812 — 7,470 — 30 -

* 29. Jan. 1813 — 604 — 47 -

11. Nov. 4843 — 1,845 — 53 -

" 28. Febr. 184 4 — 892 — 80

B. I Zahlkassen i Kjbbenhavn:
den 31. Dec. 1812 efter ved-

agende Gjenpart af en Balance-

øgning fra Directionen for den

Smålandske og færoiske Handel — 3,342 — 49

Tiisammen D. Cour. 21,822 Rd. 33 Sk.

2) Derimod er Gollecten ei

eller
i fornævnte Afregning be-

astet ^ed den Andeel, bemeldte

g

klb
sexpedition bor tage i den

d

Um af 14,678 Rd. 2 Sk. D.C.,
er under 17. Oktbr. 4 809 be-

tindes Q t
° at være anviist Handels-

etionen for Udlæg i Anled-

J

,n
8 af adskillige Skibsexpedi-

.

,0

^
er U1 Island, efter ligeledes

1

.

JenPart vedlagte Balaucereg-
mn

8> dateret 11. Aug. 1809 . . — 9,228 — 20 -

Igjen D. Cour. 42,594 Rd. 4 3 Sk.

* 2,594 Rd. 43 Sk. D. G.,

ere godskrevne Collecten i

Ve<tt6lgende Opgjbrelse, antages
Ved Peu8evæsenets Forandring
°vergaaede Daler for Daler til

^opsigelig Statsgjæld i Sblv . . . . 42,594 Rbd. 43 Sk.
"inerencen udgjor derefter i Solv . 801 Rbd. 88 Sk.,

Disse

der
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4837. hvilken Uovereensstemmelse reiser sig fra, at de efter

1. Juli. Statsgjældens Balance forAaret 4786 besparede Renter,

D. Cour. 847 Rd. 86 Sk., ere i vedlagte Opgjorelse an-

vendte til Dækning af de i bemeldte Aar beordrede

Udgifter, forinden Capitalen er forbrugt, og derved over-

gaaede paa Capital -Conto, hvorimod Statsgjælds-Di-

rectionens Afregning viser, at der er optaget af Capi-

talen, uagtet der var fornævnte Rentebelob, som for-

meentlig fftrst skulde benyttes. I Henseende til For-

skjellen mellem Rentebeløbet efter meerbemeldte tvende

Afregninger, da formenes dette at være en ligefrem

Folge af den storre Capital, der skal indestaae i Stats-

gjældskassen efter den her i Kammeret affattede Op-

gjorelse over Collectpengene, ligesom Opgjdrelsen ogsaa

indbefatter Tidsrummet indtil 31. Decembr. 4835, istedet-

for til Decembr. 4834, til hvilken Tid den os fra den

kongelige Direction for Statsgjælden og den synkende

Fond tilstillede Udskrift af Collectpengenes Conto er

, affattet.

* Med Hensyn til de 692 Rd. D. Cour., der efter

vedfolgende Opgjorelse under 27. Febr. 4847 befindes

at være indbetalte til Islands Jordebogskasse, som den

endelige Rest, der kunde forventes i Afdrag paa Brig'

skibet Justitias Gjæld, bemærkes, at disse, reducerede

efter Indlbsningsforholdet: 6 Rd. D. Cour. mod 4 Rbd'

N. V., ere debiterede Financerne med 4 45 Rbd. 32 Sk.

S. og T., fordi at Statsgjælds - Directionen alt var op-

rettet ved kgl. Bekjendtgjbrelse af 9. Febr. 4846, og

Belbbet ei senere befindes at være afgivet til den kgl*

Direction for Statsgjælden og den synkende Fond ;
lige

*

som ogsaa Renterne til 44. Decbr. 4820 af disse \$
Rbd. 32 Sk. S. og T. ere anvendte til Dækning af d

for Collectpengenes Regning anviste Udgifter, men fra

4 4. Decbr. 4 820 til ult. Decbr. 4835 i Opgjbrelsen cre

diterede Collectpengene med 69 Rbd. 24 Sk. S. og T '

Med disse Bemærkninger undlade vi ikke hoslag 1

at lade folge ovennævnte Opgjorelse til Bedbmmelse?
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og udbede vi os derover meddeelt Betsenkning af den

kgl. Direction for Statsgjælderi og den synkende Fond,

hvorved man, foruden at underrettes om, hvad til samme
muligen maalte falde at erindre, tillige b'nsker at mod-
tage velbemeldte Directions Formening om, hvorledes

den endelige Afgjorelse af Sagen kan iværksættes, og

den Forbindelse, som hidtil har bestaaet imellem Col-

^ctpengene og Statskassen, bevirkes ophævet. Med
Wreetionens behagelige Svar forventes det Indsluttede

tilbage. — Rentekammeret den 1. Juli 1837.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 4. Mi
Islands Sonder-Amt, ang. Stiftamtmandens Control

tøed Landfogdens Regnskabsvæsen. Rhavn den

4. Juli 1837. — Rentek. IsL Copieb. 12, Nr. 916.

Det vil være Hr. Amtmanden bekjendt, atderifblge

kgl- Resolution af 27. Novembr. >I833 skal jevnligen til

ubestemte Tider anstilles Kasse -Undersbgelser hos de

under Kammerets Ressort herende Oppebbrselsbetjente.

^ udvide denne Foranstaltning til Landfogden i Island,
**ar man imidlertid hidtil anseet mindre nbdvendigt,
med Hensyn til, at Islands Jordebogskasse er sat under
sPecieI Control og Tilsyn af Stiftamtmanden sammesteds,

d et paa Grund af kgl. Resolution af 16. Septbr.

'96 paahviler, maanedlig at lade sig forevise Kasse-

eholdningen, og forsaavidt samme overstiger det til

^

en <*a stillede Gaution af -1000 Rbd. svarende Beløb,
a at henlægge det Overskydende i den hos Stiftamt-
manden

staaende Kasse, hvortil saavel Stiftamtmanden >

SOm Landfogden hver har særskilt Laas og Nagel.

Foruden dette Kasse -Eftersyn, samt Modtagelsen
°§ Attestationen af de derhos ved allerhbistbemeldte
esolution paabudne maanedlige Extracter, er det end-

vuiere Ved Kammerets Skrivelser af 12. Juni 1790,
-januar 1818, 4. Mai 1819 og 15. Januar 1825 over-

raget Stiftamtmanden nbie at controllere Landfogdens
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1837. Regnskabsforelse, og at have Omsorg for, at Regn-

"2^T7^ skaberne og Extracterne *i behorig Tid blive aflagte,
fc • u Lill •

ligesom ham og er meddeelt Bemyndigelse til i saa

Henseende at foie hvilkensomhelst Foranstaltning, som

til Hensigtens Opnaaelse maa ansees tjenlig og passende.

Naar Hr. Amtmanden iovrigt behagelig vil paasee, at

de Restancer, som i enkelte Tilfælde maatte paadrages

med Hensyn til Indbetalinger til bemeldte Kasse, saa-

snart som muligt igjen vorde berigtigede, saa maae vi

antage, at denne Kasse har al den Control, som der

efter sammes Omfang behoves og som der efter Om-

stændighederne er Anledning til at give den, hvilket

vi ikke undlade herved at meddele Dem, for yderligere

at henlede Deres Opmærksomhed paa denne Stiftamt-

mands-Embedet i Island in specie underlagte Function.

— Rentekammeret den 4. Juli 1837.

15. Juli. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Godtgj oreise for constituerede As-

sessorer i Landsoverretten. Khavn den 15. Juli

1837. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 2250. Reso-

lutionen i Canc. 3. Depart. Forestill. 1837, Nr. 81.

I Anledning af Stiftamtets Skrivelse af 29. Novbr.

f. A., hvori var andraget paa Godtgjbrelse til Sekretair

Stephensen og Sysselmand Gunlbgsen for den Tid,

hvori de have været constituerede som Assessorer i den

islandske Landsoverret 1
, har Cancelliet, efter at have

corresponderet med de Deputerede for Finantserne,

nedlagt allerunderd. Forestilling, og det har derefter

') efter anden Assessor og Justitssekretair O. Finsens Dbd

blev Sekretair Stephensen under 17. Marts 1836 constitu-

eret af Stiftamtmanden, og da Rettens Justitiarius, Etats-

raad Isl. Einarsson, ogsaa var dbd, og fbrste Assessor

derfor overtog hans Funktion, blev Sysselmand Gunlbgsen

under 25. Juli s. A. constitueret som tredie Voterende.
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behaget H. Maj*. Kongen under 8. d. M. at bifalde, at 1837.

Sekretair Stephensen og Sysselmand Gunlogsen for den "TT^TT"
Aid, hvori de have været constituerede i den islandske

Landsoverret, respective fra 17. Marts og 25. Juli f. A.

indtil 15. Septbr. næstefter, allern. forundes hver for

sig Halvdelen af den Gage, der er reglementeret for

soden Assessor ved bemeldte Ret.

Hvilken allerhoieste Resolution man ikke undlader

herved tjenstl. at meddele til behagelig Bekjendtgjbrelse

for de Vedkommende. — Det kgl. Danske Cancellie den

Juli 1837.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 22. Mi.

Islands Sonderamt, C. E. v. Bardenfleth, ang.

fremmede gamle Mynter. Khavn den 22. Juli 1837.

"-Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 947.

1 Anledning af, at Stiftamtmand Krieger ved Skri-

velse af 28. Febr. d. A. til Kammeret har indsendt 40

Sikr. Solvpenge, som Prbve paa nogle gamle, for det

Qleste tydske Mynter, af hvilke en Deel endnu skulle

Clrculere i Island, samt indstillet, om Landfogden maatte
k eri*yndiges til efter en vis Cours at modtage saadanne

%nter ved Indbetalinger til Jordebogskassen, skulde vi

•kke undlade tjenstlig at melde, at der, efter at vi om
c'enne Sag have confereret med de Deputerede for

^Dantserne, ikke findes at være Anledning til at træffe

en saadan særegen Foranstaltning angaaende disse

%nter. — Rentekammeret den 22. Juli -1 837.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 22. Juli

Islands Sonderamt, C. E. v. Bardenfleth, ang. Be-

taling for Oplærelsen af en Jordemoder fra Island.

Khavn den 22. Juli 1837. - Rentek.Isl. Copieb. 12,Nr.944.

I forrige Aar blev ved Stiftamtmand Kriegers For-

anstaltning en Kone, ved Navn Ragnheidur Olafsdatter,

xi. n. 7
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4837. nedsendt fra Reykjavik, for her i Staden at oplæres paa

22. Juli. Fødselsstiftelsen og derefter igjen at vende tilbage til

is iand for a t ansættes som Jordemoder. — De med

hendes Reise og Underviisning forbundne Omkostninger

skulde, efter Stiftamtmandens Indstilling i Skrivelse af

23. Juli f. A., ifølge Analogie af Forordn, af 21. Novbr.

4 810 § 32, udredes af Sonder-Amtets Repartitionsfond,

hvorhos Kammeret blev anmodet om, forskudsviis at

udbetale disse Omkostninger til Directionen for for-

nævnte Stiftelse.

Fra denne Direction have vi nu modtaget Under-

retning om, at bemeldte Fruentimmer har været antaget

til Oplærelse paa Fødselsstiftelsen, men at hun forme-

delst Sygdom og Hjemvee er bleven indlagt til fri Guur

og Pleie i det kgl. Frederiks Hospital, hvorfra hun ved

forekommende Leilighed agtede sig tilbage til Island,

samt at der, da hun ikkun en kort Tid har nydLUnder-

viisning paa Stiftelsen, til denne ikke vil være anden

Betaling at erlægge end 24 Rbd. 48 Sk. S. og T. for

hendes Kost i 86 Dage. Disse 21 Rbd. 48 Sk. S. og T.

have vi foranstaltet udbetalte Vedkommende af Zahl-

kassen, som en Udgift for den islandske Jordebogskasses

Regning, og skulde vi derfor tjenstligen anmode Hr.

Amtmanden om, behageligen at ville foranstalte dette

Belob refunderet bemeldte Jordebogskasse af det oven-

nævnte Repartitionsfond, samt behagelig at meddele

Landfogden i Island Ordre til at tage Belobet til Ind-

tægt i sit Regnskab som en Indbetaling fra Zahlkassen.

— Rentekammeret den 22. Juli 1837.

i, -
.
~

12. August. Canceliie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, ang. Fattigvæsenet paa Island.

Khavn den 12. August 1837. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1837, Nr. 2526. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1837,

S. 243. En Skrivelse fra Nord- og Oster-Amtet af 26. Septbr.

1837, ang. ^nogle SpSrgsmaal i Fattigreglementet", anføres

som publiceret i Thingb' Syssel 1838.

*
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Under 10. Decembr. 4834 har Hr. Amtmand, ved 4837.

hertil at indsende en Forestilling fra Sysselmanden for 12. August.

Hunevands Syssel, hvori han blandt Andet andrager

paa, at det ved Lov maa bestemmes, at enhver Fattig-

commune paa Island i bedre Aar, eller naar den kun

har faae Fattiglemmer at forsørge, skal oplægge saa

meget af Fattigkassens Indtægter hvert Aar, som kan

svare til et Fattiglems fuldkomne Forsdrgelse i eet Aar,

henstillet, om det ikke maatte være hensigtsmæssigt at

bestemme, at der til uforudsete Udgifter og til de re-

spective Fattigkassers Forogelse skal, efter foregaaende

Correspondence mellem vedkommende Sysselmand og

Amtmanden, foruden det til de visse Udgifter Fornbdne,

paalignes ethvert Rep, i Forhold til dets Størrelse og

Forfatning, saa meget i aarligt Extrabidrag til uforud-

sete Udgifter ved Fattigvæsenet, og i al Fald til at op-

lægges i Fattigkassen, som kunde medgaae til eet eller

to Fattiglemmers aarlige Underholdning.

Cancelliet, som har indhentet Erklæring over Sagen
fra Amtmanden over Vest- og Sonder-Amtet, og brev-

Vexlet desangaaende med det kgl. Rentekammer, maa
Vel i det Væsentlige bifalde det af Dem gjorte Forslag,

men man har ikke troet det nodvendigt i den omhand-
lede Henseende at udvirke noget nyt Lovbud, der i

a
^ Fald ikke kunde give nogen overalt gjeldende Be-

stenamelse, angaaendeExtrabidragelsStorrelse, da samme
^0r en stor Deel maa være afhængig af Forholdene i

de forskjellige Distrikter, navnlig af Reppens Beliggen-
e(lj Beboernes Forfatning, Belobet af den allerede

samlede Fond o. s. v., saa at selv Fastsættelsen af et

Maximum og et Minimum vilde have Vanskeligheder.
Men idet man saaledes ikke finder sig foranlediget til

at andrage paa nogen ny Lovbestemmelse, skulde Can-
celliet tjenstl. tilmelde Hr. Amtmand, til behagelig Efter-

retning
g forntiden Bekjendtgjbrelse for Vedkommende,

at Collegiet
i Betragtning af de locale Forhold paa Is-

land anseer det for hensigtsmæssigt, at der i de for-

7*
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12. August.

1837. skjellige Fattigdistrikter successive samles et Reserve-

fond til Anvendelse i Uaar (i hvilke de samme Aar-

sager, der foroge de egentlige Trængendes Antal, ogsaa

maa antages at indskrænke de bvrige Beboeres Evne

til at komme dem til Hjælp), og at man derfor, i den

Forudsætning, at de Afgiftsydende selv erkjende en

saadan Foranstaltnings Gavnlighed, ikke blot Intet har

imod, at tilfældige Besparelser i de calculerede aarlige

Udgifter henlægges i det ovenanforte Oiemed, istedetfor

at bringes til Liquidation i det Belbb, der maatte an-

sees fornødent for det fblgende Aar, men at det under

den anforte Forudsætning ogsaa bifaldes, at vedkom-

mende Repstyrere, efter Raadfbrsel med Sognepræsten,

i gode Aar bestemme det i Reglement 8. Januar 1834

§ 10 hjemlede Bidrag saaledes, at der sandsynligviis

kan blive et lidet Overskud, der kan henlægges til en

Hjælpefond for haarde Aar.

Forsaavidt i et eller andet Tilfælde imod en saa-

dan Foranstaltning maatte yttres Misfornbielse, har Rep-

styreren, i Medfbr af bemeldte §, at indstille Sagen til

Sysselmanden. — Det kongl. Danske Cancellie den 12.

August 1837 i

12. August. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Sonderamt, C. E. v. Bardenfleth, ang.

Stiftamtmandens Bemyndigelse til at tilstaae Gage-

forskud. Khavn den 12. August 1837 3
.
—

Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 948.

Efter en foregaaende Conference imellem Kammeret

og de Deputerede for Finantserne blev Stiftamtmand

') s. D. Cancellie-Skrivelser til Amtmændene i Veste^Amtet

og i Sonder-Amtet af samme Indhold. Canc. 3. Depart.

Brevb. 1837, Nr. 2527—2528. Den forstmeldte er anfdrt

som publiceret i Dala Syssel 1838, den sidstmeldte i Skap-

tafells Syssel 1839.

2
) Plak. 31. Mai 1855 § 5.
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Krieger ved vor Skrivelse af 26. April f. A. bemyndiget 1837.

til: i enkelte særdeles paatrængende Tilfælde at lade 12. August.

Embedsmændene i Island af Jordebogskassen udbetale
-

Forskud af indtil Belobet af et halvt Aars Gage, imod

at disse Forskud strax liqvideredes i den lobende Gage,

samt at Kammeret hver Gang erholdt Underretning om
de Omstændigheder, der havde foranlediget samme. —
Under 21. Februar d. A, modtoge vi fra Stiftamtmand

Krieger Indberetning om, at Biskop Johnsen havde er-

holdt et saadant Gageforskud paa 800 Rbd. r. S., med
Tilladelse til at afdrage samme med 100 Rbd. qvar-

taliter. — Biskoppen var saaledes tilstaaet en længere

Henstand, end den, som hjemles ved fornævnte vor

Skrivelse, og Kammeret fandt efter Omstændighederne

Anledning til desangaaende at indgaae med allerund.

Forestilling til Hans Majestæt, hvem det derefter allern,

har behaget under 16. Mai d. A. at resolvere som

folger:

uVi approbere allernaadigst, at Biskoppen over ls-

land, Steingrim Johnsen, er af den islandske Jordebogs-

kasse udbetalt et Gageforskud af 800 Rbd. r. S., imod

a t dette indeholdes i indeværende og næstfolgende Aar

tøed 100 Rbd. qvartaliter."

Ved tjenstligen at communicere Hr. Amtmanden

denne allerhcJieste Resolution til behagelig Underretning,

skulde vi, efter nærmere at have confereret med de

Deputerede for Finantserne, ikke undlade at tilfoie, at

forsaavidt de vedkommende Embedsmænd i Island af

J°rdebogskassen sammesteds bevilgede Gageforskud ei

afdrages paa den i fornævnte vor Skrivelse til Stiftamt-

maJ?den over Island af 26. April 1836 bestemte Maade,

v, l "det i al Fald være den hoieste Dilation, som kan

S^e^ Vedkommende, at Forskud som de ovenmeldte

af indtil Belobet af ty« Aars Gage, blive at liqvidere

* de næste 4 paa hinanden folgende Qvartaler, hver

Gang med en Fjerdedeel. — Rentekammeret den 12.

August 1837.
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1837. Kongelig Resolution ang. Bestemmelser med

Hensyn til Privat -Dimissioner i Island. Khavn

den 18. AugUSt 1837 \ — I allerunderd. Forestilling

af 17. August bemærker Directionen for Universitetet og de

lærde Skoler, at de Bestemmelser, som ifølge For. 7. Novbr.

1809 § 100 og i kgl. Resol. 22. Novbr. 1833 vare gjeldende

for Privat-Dimissioner i Danmark og Hertugdømmene, havde

ikke været iagttagne for Islands Vedkommende; „derimod er

det jevnligen indtruffet, at enkelte Embedsmænd i Island ifølge

gammel Skik have dimitteret Studerende til Universitetet, uden

dertil at have søgt eller erholdt Tilladelse hos Directionen".

Ved Universitetet bleve de saaledes Dimitterede uden videre

Undersøgelse antagne, men Directionen var nu af den Mening,

at en stærkere Control ogsaa med de islandske Dimissorer var

mere nødvendig end forhen, efter kgl. Resol. 22. Novbr. 1833,

og vilde derfor have den samme Regel overalt gjeldende. For

imidlertid at tage Hensyn til de locale Forhold, vare Betænk-

ninger indhentede fra Stiftsøvrigheden i Island (samt Lærerne

ved Skolen paa Bessastad) og fra Consistorium (det philosoph.

og theolog. Fakultet).

Stiftsøvrigheden i Island yttrede, at foruden DoctoresPhi-

losophiæ og Magistri Artium burde kun de kunne dimittere,

som havde erholdt bedste Charakteer til anden Examen ved

Universitetet i Khavn, dog kun med speciel Tilladelse fra Di-

rectionen; Stiftsøvrigheden formente derhos, at Ansøgningerne

bør hvergang ledsages med Stiftsøvrighedens Erklæring om

vedkommende Dimissorers udviste eller almeenerkjendte Due-

lighed og fornødne Bog-Apparat, ligesom temporaire Forhold

maatte antages at ville gjøre det fornødent, at Stiftsøvrigheden

bemyndigedes til paa Directionens forventende Approbation at

meddele Privatlærere Tilladelse til at dimittere til Universitetet.

' Den hidtidige stedsevarende Praxis, stemmende med ældre

Anordninger, at Candidati Theologiæ havde Ret til uden Til-

ladelse at dimittere til Universitetet, ønskede Stiftsøvrigheden

at maatte vedblive, i det mindste for Laudabilister.

Consistorium havde indstillet, at Stiftsøvrigheden i Island

maatte blive bemyndiget til, under de samme Betingelser som

vare gjeldende i Danmark, navnlig ifølge kgl. Resol. 22. Novbr.

1833 § 4, at meddele Dimissions - Tilladelse til alle dem, der

Univ. Dir. Skriv. 9. Septbr. 1837.
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enten i de to fb'rste Examina eller i theologisk Embeds-Examen i 837.
havde Laudabilis, naar de anholde derom inden et Aar fOr is. August.
den Examen, til hvilken de onske at dimittere. Stiftsovrig-

heden skulde da indberette til Directionen om de af den med-
delte Tilladelser, og iovrigt indsende med Erklæringer de An-
dragender, der maatte indkomme fra Andre om Tilladelse til

Dimission. — Adgang til academiske Beneficier mentes at

burde være den samme for de fra Island privat Dimitterede,

som for Andre.

Directionen yttrer, idet den tiltræder Consistorii Forslag,

at de, der havde taget philologisk Embeds-Examen, burde og-

saa kunne erholde Dimissions-Tilladelse hos Stiftsøvrigheden,

selv om de ikke havde erholdt bedste Charakteer til anden

Examen. Paa den anden Side vilde Directionen udelade af

de Berettigedes Tal Candidater med Non contemnendus, uden

Hensyn til, om de havde erholdt bedste Charakteer til de fb'rste

Examina. Directionen mente ogsaa, at Forholdene paa Island

talte for, at give theologiske Candidater med bedste Charak-

teer saavel til denne som de foreløbige Examina, eller i det

mindste ikke ringere end Haud til anden Examen, en almin-

delig Dimissionsret, og tillige, at philologiske Candidater burde

nyde samme Ret, dog saaledes, at hvis de i Resol. 22. Novbr.

1833 §§ 3 og 4 omtalte Tilfælde maatte indtræffe, vilde de

der fastsatte Bestemmelser indtræde. — Univ. Dir. Forestil-

linger 1837, Nr. 1791. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1837,

S. 249—250 5
jevnf. Selmers Universitets- Aarbog for 1837,

S. 137— 139. P. Pétursson, Hist. Eccl. Island. S. 281—282.

Stiftsøvrighedens Circulaire „angaaende Dimissionsret til Uni-

versitetet
1
' er udgaaet under 19. April 1838 og publiceret i

Rangarvalla Syssel i samme Aar og i Skaptafells Syssel Aaret

efter (1839); ligeledes er i Nord- og Oster- Amtet under 18.

Oktbr. 1838 udgaaet en Amts-Skrivelse uangaaende Tilladelse

til at dimittere til Universitetet", publiceret i Thingb* Syssel

1839.

Vi ville allern. have Vor Direction for Universitetet

og de lærde Skoler bemyndiget til herefter at meddele

saadanne paa Island sig opholdende Privatlærere, der

enten have underkastet sig den for overordnede Skole-

mænd foreskrevne Embeds-Examen, eller med bedste

Charakteer have absolveret theologisk Embeds-Examen,

naar de i sidste Tilfælde tillige have taget en af de
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4837. to foregaaende Examina med bedste Charakteer og ikke

18. August, have opnaael ringere Charakteer end Haud illaudabilis

ve(j (j en an(j erl7 paa deres derom indgivne Ansbgning,

en almindelig Tilladelse til at dimittere til Kjobenhavns

Universitet, dog at de i Vor allerhbi. Resolution af 22.

Novbr. 4833 §§ 3 og 4 indeholdte Bestemmelser 1 paa

dem blive anvendelige.

') Den her anftrte kgl. Resolution 22. Novbr. 1833 er bragt

til almindelig Kundskab ved Universitets-Directionens Be-

kjendtgjorelse 20. Decbr. s. A., der er saaledes lydende

[Resolutionen i Univ. Direct. Forestill. 1833, Nr. 1495.

Original-Aftryk af Bekjendtgjbrelsen hos Schultz, 2 Blade

i 4*°. Qvart-Forr. for 1833, S. 130—132; Schou XX,
618-619. Colleg. Tid. for 1834, S. 2—7. — P. Péturss.

Hist. Eccl. Isl. S. 282—283]:

„Bekjendtgjbrelse angaaende Bestemmelser i Hen-

seende til Rectorer og Andre, som dimittere til Universi-

tetet Saadanne, der befindes ikke at have den tilstrække-

lige Modenhed:

Da de i Forordn, af 7. Novbr. 1809 §§ 104 og 105

foreskrevne Straffe for dem, der dimittere Nogen til Uni-

versitetet, som vedExamen artium faaer saa slet Charak-

teer, at han maa afvises fra mundtlig Examen, ikke læn-

gere ere fundne passende, har det behaget Hans Majestæt

Kongen ved allerhtiieste Resolution af 22. Novbr. d. A.

allern. at ophæve disse Bestemmelser, og i deres Sted at

anordne Følgende:

1) Rectorer ved de lærde Skoler eller Lærere, hvilke

fungere i disses Sted, som dimittere Nogen til Universitetet,

der formedelst slet Charakteer afvises fra den mundtlige

PrbVe ved Examen artium eller erklæres immaturus, skal

forste Gang tildeles en Advarsel af Directionen for Uni-

versitetet og de lærde Skoler; anden Gang blive de, efter

Omstændighederne, enten at irettesætte af Directionen,

eller af denne at paalægge en Mulkt fra 10 til 30 Rbd.

Sblv til Skolens Bibliothek ; tredie Gang erlægge de en Mulkt

fra 20 til 60 Rbd. Solv til samme Bibliothek, og, saafremt

Tilfældet indtræffer oftere, har Directionen at nedlægge

allerunderd. Forestilling, om den paagjeldende Rector eller

dimitterende Lærer skal removeres fra Embedet eller paa

anden Maade ansees. — 2) Forstandere for de til Dimis-

sion berettigede Underviisningsinstituter blive, i lige Til-



Kgl. Resol. ang. Privat-Dimissioner. 105

Ligeledes bemyndige Vi allern. Directionen til at 1837.

overdrage Stiftsøvrigheden paa Island at meddele alle 18. August

fælde, forste Gang at tildele en Irettesættelse af Directionen ;

anden Gang have de at erlægge en Mulkt af 30 Rbd.

Sblv til nærmeste offentlige lærde Skoles Bibliothek $ tredie

Gang have de forbrudt deres Dimissionsret, og blive der-

efter at behandle efter de i § 4 fastsatte Regler med Hen-

syn til dem, der skulle ansc5ge om Dimissionstilladelse. —
3)Naar Doctores Philosophiae og Magistri artium dimittere

Nogen, som formedelst slet Charakteer afvises fra Examen

artium, eller ikkun erholder Hovedcharakteer Non con-

temnendus, tabe de den dem ved Forordn, af 7. Novbr.

1809 § 98 og Forordn, af 9. Januar 1824 §§ 7 og 8 til-

staaede Dimissionsret, i forste Tilfælde paa 4 Aar, i sidste

paa 2 Aar 5 ved anden Gang at dimittere Studerende, som

erholde Hovedcharakteer Non contemnendus, tabe de Di-

missionsret i 4 Aar, og ved tredie Gang at dimittere

Nogen, der erholder ringeste Charakteer, eller ved anden

Gang at dimittere Nogen, som formedelst slet Charakteer

afvises fra Examen artium eller erklæres umoden, tabe

de ganske deres Dimissionsret, og have alene, efter 4 Aars

Forlob, Adgang til efter Ansb'gning at erholde Tilladelse

til at dimittere, dog saaledes, at ogsaa denne Adgang skal

vsere tabt, saafremt noget af ovennævnte Tilfælde atter

Eiaatte indtræffe. — 4) Privatlærere, som ikke kunne di-

mittere, førend de dertil paa indgiven AnsSgning have
ei'holdt Tilladelse, have, saafremt Nogen af deres Dimissi

formedelst slet Charakteer afvises fra Examen artium eller

erklæres immaturus, forste Gang tabt Adgang til i de

Armeste 4 Aar at erholde Dimissionstilladelse, og hvis

samme Tilfælde anden Gang maatte indtræffe, tabe de

denne Adgang for bestandigt. Naar Nogen af saadanne

Privatlæreres Dimissi ved Examen artium ikkun erholder

Hovedcharakteer Non contemnendus, tabe bemeldte Lærere,

forste Gang, i de 2 næste Aar Adgang til at erholde Di-

missionstilladelse
, anden Gang udelukkes de fra denne

Adgang i de næste 4 Aar, og, naar Tilfældet indtræffer

tredie Gang, udelukkes de ganske fra saadan Adgang. —
Hvilket herved, efter allerhoieste Befaling, bekjendtgjores
til samtlige Vedkommendes Efterretning. — Den kongelige
Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 20. De-
cembr. 1833."
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1837. andre Privatlærere sammesteds, naar de med bedste

T^*^ Charakteer have absolveret de to fbrste Examina ved
18. August.

. ,

Universitetet, og forsaavidt de ikke senere maatte have

taget nogen Embeds-Examen med Charakteren Non

contemnendus, Tilladelse til at dimittere til Universitetet,

naar de derom i hvert enkelt Tilfælde indgive, inden

et Aar for den Tid, da de agte at benytte Tilladelsen,

behbrig Ansbgning, om hvis Bevilgelse Stiftsøvrigheden

da vil have at gjbre Indberetning til Directionen. —
Kjbbenhavn den 18. August 1837.

2. septbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord og Oster Amt, ang. Grundene i

Oefjord Kjobstad. Khavn den 2. Septbr. 1837.

— Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 959.

Ved behagelig Skrivelse af 7. September f. A. har

Hr. Amtmand Thorarensen tilstillet os et Andragende,

hvori Kjbbmand O. Christensen, som Bestyrer af det
• • • •

Handelshuset Orum & Wulff paa Oefjord tilhorende

Handels-Etablissement, har besværet sig over, at den

til dette Etablissement i sin Tid udlagte Grund er util-

strækkelig, og derhos anholdt om, at det maa blive

Kjobmand Gudmann paalagt, at nedrive tvende paa hans

Grund staaende og til fornævnte Etablissement stodeude

Huse og afstaae til Etablissementet saavel den Grund,

hvorpaa de omhandlede Huse ere opfbrte, som Grun-

den i lige Linie med den bstlig ned til Soen.

Efter at have i Anledning heraf brevvexlet med

det danske Gancellie skulde vi ikke undlade, til videre

Bekjendtgjbrelse for Vedkommende herved tjenstligen

at melde, at bemeldte Gollegium med Kammeret er

enigt i, at da det Grundstykke, som Handelshuset Orum

& Wulff attraaer afstaaet til sig, ved den i sin Tid

stedfundne Anviisning af Byggepladse i Oefjord, er

overdraget (il det Gudmann tilhbrende Etablissement,

og sammes Besiddelse er hjemlet de Paagjeldende ved
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de af Ovrigheden udstedte Overdragelses -Documenter, 1837.

saa kan Kjobmand Gudmann ikke ved Resolution til-

pligtes at afstaae den omhandlede Grund, hvorimod

Spbrgsmaalet om, hvorvidt der i saa Henseende paa-

hviler ham nogen Forpligtelse, egner sig til Afgjorelse

ved Domstolene, dog taler under alle Omstændighe-

der Billighed for, at Kjobmand Gudmann aabner Han-

delshuset Orum & Wulff friere Passage imellem dets

Pakhuse og Stranden. — Rentekammeret den 2. Sep-

tember 1837.

Directionen for Universitetet og de lærde Sko- 9. Septbr.

lers Skrivelse til Islands Stiftsovrighed, ang. Reg-

lerne for Privat-Dimissioner i Island. Khavn den

9. Septbr. 1837. — Copieb. for Univers, og Skolerne

!837, Nr. 1435.

Efter at Directionen havde nedlagt allerunderd.

forestilling ang. Bestemmelser med Hensyn til Dimis-

sions-Tilladelse for Dimissorer paa Island, har det be-

daget Hs. Maj. Kongen under 48. f. M. allern. at resol-

Vere saaledes:

uVi ville allern. have Vor Direction ... [o. s. v.

See ovenf. S. 103—106] Indberetning til Directionen."

Ved tjenstl. at communicere Stiftsøvrigheden denne
aNerhb1este Resolution, som herfra under D. D. er med-
^ eeU saavel Gonsistorium som det philosophiske Fa-

rtet til behagelig Underretning og til videre fornoden
^ekjendtgjorelse, skulde Directionen herved have Stifts-

ligheden i Henhold til Resolutionens anden Passus
°verdraget, at meddele de Privatlærere, som have de

Arnesteds fastsatte Qualificationer, og med de idvrigt

fastsatte Bestemmelser, Tilladelse til at dimittere til

Universitetet, hvorved iovrigt stedse maatte iagttages,

at den fornbdne Reservation bliver taget med Hensyn
1 Bestemmelserne i den kgl. Resolution af 22. Novembr.

* 833
§ 3 og 4, da Studerende, der dimitteres af Di-

i
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1837. missorer, som ere i noget af de i bemeldte §§ omtalte

"T^T^ Tilfælde, stedse vil blive afviste fra Examen Artium.
Septbr.

(

'

Directionen tilfoier, at alle Privatlærere paa Island,

som ikke have opfyldt de i fornævnte kgl. Resolution

foreskrevne Betingelser, herefter, forsaavidt de onske

at dimittere Nogen til Universitetet, ville have dertil at an-

soge om Tilladelse hos Directionen for hver enkelt Stude-

rende, de saaledes agte at dimittere, hvilken Ansbgning

bliver gjennem Stiftsøvrigheden, og ledsaget afsammes Er-

klæring, hertil at indsende, inden et Aar for den Tid,

da Dimissionen bnskes foretaget. — Den kgl. Direction

for Universitetet og de lærde Skoler, den 9. Septbr. 1837.

9. Septbr. Cancellie Circulaire til samtlige Biskopper i

Danmark og Island, ang. Bon i Kirkerne for

Kongen og de kongelige Personer. Khavn den

9. Septbr. 1837. — Orig. i Bispe - Archivet i Island.

Canc. 1. Depart. Brevb. 1837, Nr. 2517. Algreen-Ussings Re-

skriptsaml. for 1837, S. 286.

Det har behaget Hs. Maj*, under 7. d. M. allern.

at rescribere Cancelliet saaledes:

£t
Vi ville allern. at der, ved den sædvanlige Bon

efter Prædiken for Os og Vort kongl. Huus, fremtidig

skal forholdes saaledes: at, efter at der fra Prædike-

stolen er bedet for Vor egen Person, skal bedes for

Hds. Maj. Dronningen, Vor elskelige Gemalinde Marie

Sophie Frederikke, Hs. kgl. Hbihed Prinds Christian

Frederik og Gemalinde Hds. kgl. Hbihed Prindsesse

Caroline Amalie, og dernæst for de kgl. Prindser og

Prindsesser og det hele kongelige Huus, uden videre

Navnes Nævnelse."

Hvilken allerh. Befaling man herved tjenstlig skulde

meddele D. Hbiærv. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse. — Det kongel. danske Cancellie den

9. September 1837.
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Son- 1837.

der-Amtet i Island, ang. Udbetaling af de Fattig- 2sTseptb^

væsenet tilhorende Obligationer. Khavn den 23.

Septbr. 1837. ~ Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 3030.

Under 10. f. M. har Hr. Amtmand indberettet, at

De, paa Grund af et Andragende fra Pastor Flelgesen,

hvori han paa Reykholtsdals Reps Fattigvæsens Vegne

anholdt om, at Belobet af den bemeldte Fattigvæsen

tilhorende kongelige Obligation, Nr. 150, dateret 28.

Februar 1835, stor 100 Rbd. r. S., maatte udbetales

af den islandske Jordebogskasse, da Capitalen var nod-

vendig til Anskaffelsen af et for Communen fornbdent

Oplag af Kornvarer, har i Forventning af Cancelliets

Approbation lillagt Landfogden den i saa Henseende

fornbdne Ordre, uagtet Obligationen var meddeelt Paa-

legning om, at den ikke maatte quitteres uden dette

Collegii Samtykke.

I Anledning heraf skulde man tjenstlig tilmelde

^em, at den saaledes af Dem trufne Foranstaltning

herved approberes.

Forsaavidt Hr. Amtmand, med Hensyn til at lig-

Deude Tilfælde muligen oftere kunde indtræffe, har

Udstillet, at de vedkommende Fattigcommuner tilhb-

rende Obligationer herefter alene maae forsynes med
en Paategning om, at der ikke maa foretages nogen

^position over samme uden Amtets Samtykke, meldes

tjenstlig
, at der i denne Henseende herefter vil blive

forholdt
i Overeensstemmelse med Deres Indstilling. —

Det kgl. danske Cancellie, den 23. September 1837.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Son- 26. Septbr.

der-Amtet i Island, ang. Afgj oreisen af Fattiges

Berettigelse til Forsorgelse for deres Flytning.

Khavn den 26. Septbr. 1837. - Publiceret i Snæfellsnes

Syssel 1838 og i Skaptafells Syssel 1839. En Skrivelse fra
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1837. Nord- og Oster-Amtet anfbres som publiceret i Thingo Syssel

26. Septbr. 1838 - Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 3103. Algreen-

— Ussings Reskriptsaml. for 1837, S. 308—309.

Da det oftere er Tilfældet, at Sysselmænd
, naar

de antage en Fattig for forsbrgelsesberettiget i et Di-

strict under et andet Syssel, i Henhold til Reglem. 8.

Januar 4 834 § 8 henvise ham til dette, uden i For-

veien at indhente vedkommende Sysselmands Erklæ-

ring om, hvorvidt han erkjendes forsbrgelsesberettiget

der, eller i Tilfælde af Menings-Ulighed Amtets Resolu-

tion desangaaende, hvilket, foruden andre Uleiligheder,

ofte har til Fblge at den Paagjeldende, naar han er

ankommen til det Sted, hvortil han er henviist, maa

fores tilbage til det Distrikt, hvorfra han er transpor-

teret, og saadan Fremgangsmaade endog er bleven

brugt mellem to under forskjellige Amter beliggende

Sysler, har Hr. Amtmand under 4. f. M. andraget paa,

at det maa blive indskjærpet samtlige Sysselmænd, at

de, forend de beordre en Fatligs Flytning til et andet

Syssel, forud forvisse dem om, at han her uden Ind-

sigelse vil blive modtaget, eller i al Fald Spbrgsmaa-

let om Forsbrgelsespligten i Tilfælde af Meningsforskjel-

lighed er afgjort paa den i det ovennævnte Reglem. §3
fastsatte Maade ved Amtets eller Cancelliets Resolution.

Foranlediget heraf skulde man, næst at anmode

Hr. Amtmand om at ville give Sysselmændene under

Sbnder-Amtet det i den omhandlede Henseende for-

nbdne Paalæg, tjenstl. tilfbie, at Gollegiet under D. D.

har tilskrevet Amtmændene over saavel. Vestamtet som

Nord- og Ostamtet, om at meddele Sysselmændene

under deres respektive Amter lignende Tilhold. — Det

kongl. Danske Cancellie den 26. September 1837. 1

') s. D. Canc. Skriv, til begge de andre Amtmænd af samme

Indhold. Canc. 3. Depart. Brevb. sst. Nr. 3104—3105.
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 4837.

Islands Sonderamt
,

ang. Termin for Indsendelse

af General-Extrakt af Jordebogskasse-Regnskabet.

Khavn den 30. September 1837. — Rentek. lsi.

Copieb. 12, Nr. 1047.

General-Extrakten af Regnskabet for Islands Jorde-

bogskasse for Aaret fra 4. Aug. 1836 til 34. Juli d. A.

er ikke indkommen til Kammeret, hvorfor vi, forsaavidt

samme ei maatte være indsendt med et af de Skibe,

som endnu i dette Efteraar kunde ventes at retournere

fra Island her til Staden, i Henhold til vore Skrivelser

af 9. April 484 4 og 4. Mai 484 9 tjenstligen maae have

Hr. Amtmanden anmodet om at drage Omsorg for, at

berorte Extrakt bliver os tilstillet saasnart Leilighed

dertil gives, samt at General-Extrakten af Regnskabet for

fornævnte Kasse for Fremtiden hvert Aar til behorig

Tid aflægges, og derefter, forsynet med Deres Attesta-

tion, afsendes med et af de i Efteraaret fra Island til-

bagevendende Skibe, om muligt saa betimeligen, at

Extrakten kan indkomme her til Kammeret forinden

Postskibets Afgang. — Forbvrigt forvente vi os snarest

Muligt tilstillet Regnskabet for de saakaldte Ostfjords,

Skaptafells og Hængegodsets Jorder for Aaret fra Far-

dag
4 833 til Fardag 4 834, som efter vor Skrivelse til

Stiftamtmand Krieger af 42. Marts f. A. endnu mangler
^0r Indtægterne af nysmeldte Jorder i berorte Fardags-

aar
> ligesom vi

,
ifolge Hr. Amtmandens Indberetning i

behagelig Skrivelse af 4. Aug. d. A., ei heller paatvivle,

at Do paaseer, at Besvarelsen af Antegnelserne i de
a^ Cancellieraad Ulstrup, og efter hans Dbd af Justiti-

arius Sveinbjbrnsson paa hans Vegne aflagte Regnska-
be, bliver berigtiget i Lbbet af næste Vinter, saaledes
at Antegnelserne kunne blive nedsendte hertil med
Postskibet, som afgaaer fra Island i Marts Maaned næste
Aar. — Rentekammeret den 30. September 4837.
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4837. Cancellie- Skrivelse til Amtmanden over Is-

3ToktbrT lands Sonder-Amt, ang. Delingen af de for Rets-

akters Oversættelser bestemte Belob ved Lands-

overretten i Island. Khavn den 3. Oktober 1837.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 3199.

Da der mellem Assessor i den kongel. islandske

Landsoverret Jonassen og Sekretair Stephensen, der

ifolge meddeelt Constitution fungerede for Forstnævnte

indtil han tiltraadte sit Embede som Assessor i be-

meldte Ret, er opstaaet Meningsulighed ang. Delingen

af de 150 Rbd. r. S., som ved allerh. Resolution af

12. April 1834 ere tillagte Embedet for Oversættelse

af Retsakter, i det Sekretair Stephensen formener, at

denne Deel af Embedets Indtægter bor tilfalde ham

udeelt, hvorimod Assessor Jonassen holder for, at Plak.

23. April 1813 bor afgive Reglen i Henseende til denne

Embedet tillagte Indkomst, har Hr. Amtmand i Skri-

velse af 3. f. M. indstillet Sagen til Afgjorelse ved

Cancelliets Resolution.

Foranlediget heraf skulde man, til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at

Plak. 23. April 1813 ogsaa maa komme til Anvendelse

i Henseende til den omhandlede Deel af Assessoratets

Indtægter. — Det kongelige Danske Cancellie den 3.

Oktober 1837.

3. Oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Bestemmelse af Enke-

pensionen af Vestmannoe Præstekald. Khavn

den 3. Oktober 1837. — Bekjendtgjort (under dette

Datum) i Synodalforsaml. i Reykjavik i Juli 1838. Canc. li

Depart. Brevb. 1837, Nr. 2773. Uddrag i P. Péturss. Hist.

Eccl. Island. S. 353 (med urigtigt Datum: 30. Oktbr.; jevnf.

Johnsens Jaroatal å Islandi, S. 22).

I Anledning af, at det ved allerh. Reskr. af 7. Juni
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d. A. er bestemt, at de tvende paa Vestmannoe væ-

rende Sognekald, Ofanleite og Kirkebai, skulle forenes

til eet Kald, under Navn af Vestmannoe Sognekald, som

overdrages den hidtilværende Sognepræst til Ofanleite,

John Austmann, have Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv., ved

under 19. f. M. at indberette, at den aarlige Indtægt

af det saaledes samlede Kald efter den ældre Specifi-

cation vil være at ansætte til 76 Rbd. r. S.
1

, saa at

Kaldet bliver at besætte af Stiftamtmanden, tillige ind-

stillet: 1) at Enkepensionen af bemeldte Vestmannoe

Sognekald, i Overeensstemmelse med allerh. Reskr. 5.

Juni 1750, maa bestemmes til Vi o Deel af Kaldets visse

Indtægt, 76 Rbd. r. S., og: 2) at der, naar ingen

Præsle-Enke er paa Kaldet, herefter, ifolge bemeldte

Reskript, bliver at svare 4 Mk. Specie eller 72 Sk. r.

S. aarlig til de fattigste Præste-Enker, og i Analogie af

Reskr. 14. Mai 1705, 2 Rbd. 24 Sk. r. S. aarlig til

Pastores emeritos.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. tilmelde Hr.

Stiftamtmand og D. Hoiærv. til behagelig Efterretning,

at denne Deres Indstilling bifaldes. — Det kgl. Danske
Gancellie den 3. Oktober 1837.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 3. oktbr,

boppen over Island, ang. Enkepensionerne af

') ifblge den ved Reskr. 3. Marts 1758 (III, 295-297) kgl.

authoriserede Specification af 1736 (1737 : see II, 260—67),
hvor hvert af de to Kald paa 6erne skulde være anslaaet

t*l 38 Rd., eller begge tilsammen 76 Rd., uhvoraf folger,

at det af begge disse til eet forenede Vestmannoe Sogne-
kald kan ansees for aarlig at rendere forbemeldte Sum
76 Rbd. r. S., og ikke at henhcJre til de Sognekald, som
Hs. Maj. har forbeholdt sig umiddelbart at besætte, men
er derimod et af de bedste middelmaadige Kald, til hvilke

Stiftamtmanden collationerer, og hvorpaa der ansciges al-
tern. Confirmation , overensstemmende med Reskr. 29.

Januar 1740" (Stiftscivr. skriv> 19 Aug% lm7^
XL n.
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1 837. Thingeyra og Modruvalla Klosterkald m. v. Khavn

3. Oktbr. den 3. Oktober 1837. — Orig. i Bispe-Archivet i Is-

land. Canc. ti Depart. Brevb. 1837, Nr. 2774.

Hr. Stiftamtmand og D. Hoiærv. have, ved under

23. August sidsti. at indberette, hvad Forbedring der

er skeet i Thingore og Modrevalle Klosterkalds Indtæg-

ter derved, at den samme forhen paahvilende Forplig-

telse, at underholde en Degn, ved allerh. Resolution af

5te April d. A. er bleven ophævet, hvorefter Thingore

Kald efter den gamle Ansættelse bliver at anslaae til

en aarlig indtægt af 53 Rbd. 40 Sk. og Modrevalle

Kald paa samme Maade til 63 Rbd. 64 Sk. tillige ind-

stillet: 1) at Enkepensionen af Thingore Kald, i Over-

eensstemmelse med allerh. Reskript af 5te Juni 1750,

maa bestemmes til V12 Deel af Kaldets saaledes

specificerede Indtægt 53 Rbd. 40 Sk., og af Modre-

valle Kald til V10 Deel af Indtægten 63 Rbd. 64 Sk.;

samt — 2) at naar ingen Præste-Enke er i disse Kald,

der da, ifolge det ommeldte Reskript, maa svares til

de fattigste Præste-Enker: af Thingore Kald 3 Mk. Spe-

cie eller 54 Sk. r. S., og af Modrevalle Klosterkald 4

Mk. Specie eller 72 Sk. r. S., og desuden af sidstnævnte

Kald, i Analogie af Reskriptet af 14. Mai 1705, aarlig

* 2 Rbd. 24 Sk. r. S. til Pastores emeritos.

Foranlediget heraf skulde man tjenstlig tilmelde

Dem til behagelig Efterretning, at bemeldte Deres Ind-

stilling herved bifaldes. — Det kongel. danske Cancellie

den 3. Oktober 1837.

7. oktbr. Kongelig Resolution ang. Forandring med

Hensyn tii Afgifterne af Dala Syssel. Khavn

den 7. Oktober 1837. — 1 Rentekammerets Forestil-

ling 26. Septbr. indstilles Dala Syssel, der var ledig ved Kam-

merraad Skule Magnussons Dc5d den 14. Juni 1837, til Besæt-

telse. Dens Indtægter anslaaes til 600 å 700 Rbd., og fore-

slaaes tillige, at Jorden l>orgeirstabahl$ , som havde været

forundt Sysselmanden, fratages Embedet og sælges, ligesom
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ogsaa, at den Eftergivelse i Afgiften, som i længere Tid havde 1 837.

fundet Sted, nu skulde bortfalde. — Ved samme Leilighed 7. Oktbr.

foreslaaes ogsaa Besættelse af Snæfellsnæs Syssel, hvis Over-

skuds-Indtægt anslaaes til mellem 400 og 500 Rbd. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1837. D, Nr. 348.

Vi ville allern. have Sysselmand for Sneefjeldsnæs

Syssel i Islands Vester-Amt, Christian Magnussen, be-

skikket til herefter at være Sysselmand for Dale Sys-

sel i samme Amt, samt derhos have Candidatus Juris

Sigfus Schulesen udnævnt til Sysselmand for Sneefjelds-

næs Syssel fra den 6. Juni næste Aar at regne, saa-

ledes, at dem overdrages Sysselets Afgifter i For-

pagtning indtil videre, mod den i sin Tid bestemte

Forpagtnings- Afgift, men uden at de erholde nogen

Godtgjbrelse for de Repstyrerne ved Vor allerh. Resol.

af 21. Juli 4 808 bevilgede Skattefrihed, samt iovrigt

paa Vilkaar, at dem, i Overeensstemmelse med hvad ,

der i Almindelighed er bevilget dem , der beskikkes

til Sysselmænd i Island, forundes Fritagelse for at er-

lægge fdrste Fæste, hvorimod de blive pligtige til,

dersom under Sysselernes Forpagtning maatte være

kongelige Jorder indbegrebne, da at fratræde disse

ltn°d passende Afslag i Forpagtnings-Afgiften, naar Vi

toaatte finde for godt derover anderledes at disponere,

sarut at de ville have at underkaste sig hvilkensomhelst

Forandring, der i Tiden i Henseende til denne Tjeneste,

olier Forpagtnings -Afgiftens Stbrrelse, eller Embeds-
Distriktets Grændser, muligen maatte finde Sted.

Derhos ville Vi allern. have bestemt, at den til

Da le Sysselmands -Embede henlagte Halvgaard Thor-

geirsstadahlid ikke længere bliver at anvende til denne
Bru

g, og at den ved Resol. af 22. April 1766 bevilgede

Lettelse for Sysselmanden i bemeldte Syssel i Vadmels-
afgiften for den nye Sysselmand skal bortfalde. —
Kjobenhavn den 7. Oktober 1837. 1

) Ved Rentekammer - Skrivelser 4. Novbr. 1837 er denne
Resol. communiceret de Udnævnte, samt Amtmændene i

8*
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1837. Cancellie • Skrivelse til Amtmanden over Is-

rToktbT lands Sonderamt, ang. Beskikkelse af Sagforere

for Overretten. Khavn den 17. Oktober 1837.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 3383. Algreen-Ussings

Reskriptsamling for 1837, Side 342.

Med Hensyn til den i Forordn, om Landsoverret-

ten paa Island af 11. Juli 1800 § 22 indeholdte Be-

stemmelse, at der, saafremt en Part ikke kan mode

eller selv procedere sin Sag, skal af Stiftamtmanden

constitueres ham, imod billig Betaling, en lovkyndig

Mand til at udfore Sagen, har Hr. Amtmand i Skrivelse

af 19. August d. A. forespurgt, om ikke denne For-

skrift alene gaaer ud paa at den, der ifølge foregaaende

Overeenskomst med vedkommende Part er villig til at

fore hans Sag, behover Stiftamtmandens Authorisation,

t
men derimod ikke medfører, at Stiftamtmanden er

pligtig til, naar en Part ikke selv kan procedere sin

Sag, at constituere ham en lovkyndig Mand til at

udfore den.

Cancelliet skulde i Anledning heraf tjenstl. melde,

at den omhandlede Bestemmelse, efter dens Sammen-

hæng med Paragraphens øvrige Forskrifter, ikke kan

forstaaes anderledes, end at Stiftamtmanden i Tilfælde

som de omspurgte, bor paa Vedkommendes Begjæring

beskikke ham en Sagfører, hvilket ogsaa fremgaaer

deraf ; at der siges, at Sagføreren skal constitueres ham

imod billig Betaling, da det havde været aldeles

overflødigt at tilføie denne Bestemmelse, hvis der alene

sigtedes til det Tilfælde, hvor Vedkommende i Forveien

var bleven enig med Parten om at ville udføre hans

Sag. — Det kgl. danske Cancellie den 17. Oktbr. 1837.

24. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Andragende om Frita-

Island og det Danske Cancellie. Rentek. Isl. Copieb. 12,

Nr. 1133—1143.
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gelse for Tilsvar for Helgafell Kirkes Inventarii- 1 837.

penge. Khavn den 24. Oktober 1837. — orig.

i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Departem. Brevb. 1837,

Nr. 2985.

Hr. Stiftamtmand og D. Hoiærv. have med behage-

lig Betænkning af 28. Aug. sidsti. lilstillet Cancelliet

en Ansogning fra forhenværende Sognepræst for Hel-

gafells Menighed inden Sneefellsnæs Syssel inden Vester-

amtet paa Island, Pastor emeritus Grim Paulsen, hvori

han. med Hensyn til at saavel Præstegaarden som Kir-

ken ved hans Tiltrædelse af Kaldet i Aaret 1820 vare

i forfalden Tilstand, anholder om Fritagelse for at til-

svare 6 Kirken tilhørende Qvilder, som han ikke har

modtaget efter sin Formand, nu afgangne -Sognepræst

Holm, og heller ikke erholdt Erstatning for, da For-

mandens Bo var fallit, saa at han af de 193 Rbd.

69V2 Sk., hvortil Præstegaardens Fæld var anslaaet,

kun fik 83 Rbd. 7 Sk. godtgjorte, men Intet for Mang-

lerne paa Kirken eller de manglende Qvilder. Hr.

Stiftamtmand og D. Hoiærv. have derhos forklaret, at

Kaldet blev ham overdraget paa det af ham selv til-

budte Vilkaar, at han selv skulde besbrge Kirken og

^æstegaarden istandsatte, saa at han end ikke havde

retligt Krav paa nogen Aabod for deres Mangler, og

at fblgelig de ham af Formandens Bo udbetalte 83 Rbd.

^ Sk. kunde betragtes som et Slags Godtgjbrelse for

de manglende Qvilder, samt at han ikke tidligere har

Paatalt denne Mangel, og heller ikke appelleret den ved

Synsforretningen den 4de Juli d. A. afsagte Kjendelse,

hvorved han er tilpligtet at tilsvare disse 6 Qvilder.

Foranlediget heraf skulde Man tjenstl. tilmelde Hr.

Stiftamtmand og D. Hoiærv. til behagelig Efterretning

°§ Bekjendtgjbrelse for Supplikanten, at det Ansbgte
ikke kan bevilges. — Det kongel. Danske Gancellie

den 24. Oktober 1837.
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^837. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

377oktbr. ang. Schemata til Tabeller over Ægteviede, Fodte

Og Diide. Khavn den 31. Oktober 1837. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1837, Nr. 3021\ Schemaet er be-

skrevet under Canc. Circ. 8. Decbr. 1835.

I Henhold til dette Collegii Circulair- Skrivelse af

8. Decbr. 1835 skulde Cancelliet herved tjenstl. frem-

sende det fornodne Antal Exemplarer af det deri om-

handlede Schema til Beretninger om Ægteviede, Fodte

og Dode. — Det kongel. Danske Cancellie den 34.

Oktober 1837.

i. Novbr. Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang.

Bemyndigelse for ham til at bevilge fri Proces

for Overretten. Khavn den 1. November 1837.

— Publiceret i nogle Jurisdictioner i Island
,
nemlig 1838 paa

Vestmannoerne og i Arnæs, Gullbringu og Kjosar Sysseler;

1839 i Skaptafells Syssel, samt i Hunavatns og Sonder- Mula

Sysseler. Canc. 3. Depart. Registr., 1837—89 fol. 162b (1837, Nr.

552*); jevnf. Canc. 3. Depart. Forestillinger 1837, Nr. 109, hvor

den kongl. Resol. af s. D. er at finde. Denne Resol. er med-

deelti Coll. Tid. for 1837, S. 1099—1100. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1837, S. 356. Den kongel. Resol. er com-

municeret Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet, ligeledes Amt-

manden over Vester-Amtet samt den islandske Landsoverret ved

Canc. Skriv. 11. Novembr. 1837. Canc. 3. Depart. Brevb.

1837, Nr. 3701—3703.

Frederik den Sjette &c. V. s. B. Vi give Dig her-

med tilkjende, at Vi, efter Dit derom allerund. gjorte

Andragende, samt de Os af Vort Danske Cancellie i

denne Anledning allerunderd. foredragne Omstændig-

heder, allern. ville have Dig bemyndiget til at meddele

dem, som dertil ere qualificerede, fri Proces for Vor

islandske Landsoverret. — Kjbhenhavn den \. No-

vember 1837.
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Plakat ang. nærmere Bestemmelser om Trykke- *837.

frihedens Grændser. Khavn den 1. Novbr. 1837. h ^
ovbr

— Denne Plakat er anfdrt som publiceret i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1838, og i nogle af Islands Jurisdictioner

:

Vestmannb'erne, Arnæs og Borgarfjords Syssel (1838) j
Skapta-

fells, Myra og Hnappadals, Hunavatns, Oefjords og begge

Mula - Sysselerne (1839). Den er forelagt den islandske For-

samling af Embedsmænd 1839 og antaget af den som gjeldende,

«forsaavidt den maatte kunne komme til Anvendelse" (Tidindi fra

nefndarfundum islenzkra embættismanna 1839, S. 68—69),

men er aldrig udgivet eller publiceret i en islandsk Text over-

eensstemmende med For. 21. Decbr. 1831. Den er senere op-

hævet ved For. 24. Marts 1848. — Canc. 2. Depart. Registr.

XXXVIII, 332-334 (1837, Nr. 702»). Original-Aftryk hos Schultz.

Coll. Tid. for 1837. S. 921—932. Qvart-Forr. for 1837, S. 136-

138. Schou XXI, 602; jevnf. Stændertid. fra Roesk. S. 1629

ff., og fra Viborg I, 55 og II, 462.

Plakat, indeholdende nogle nærmere Bestemmelser

i Forordningen om Trykkefrihedens Grændser af 27.

Septembr. 4799.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at da Vi havde

erfaret, hvorledes Trykkefriheden i en Deel af Dagens

Skrifter blev brugtpaa en iMaade, der ikke svarede til denne

Friheds velgjorende Formaal, men derimod efterhaanden

kunde undergrave den Tillid til Regjeringeu, der for

borgersamfundet er saa vigtig, uden al de hidtil givne

Straffebestemmelser ere fundne tilstrækkelige til at

hæmme dette Onde, saa have Vi været betænkte paa,

hvorledes denne Mangel kunde afhjælpes. I dette Oie-

^ed have Vi ladet udarbeide et Lovudkast, som Vi

have ladet begge Forsamlinger af Vore troe danske

Provindsialstænder forelægge. Vel have nu Vore Pro-

vmdsialstænder, skjbndt de have yttret levende Uvillie

°ver den Retning i en Deel af Dagslitteraturen, som
bemeldte Lovudkast gik ud paa at modarbeide, aller-

underd. fremsat det Onske, at der ikke for Tiden maatte
gives nye Straffebestemmelser med Hensyn til slige

Misbrug, idet de forventede, at disse, ved den offentlige
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1837. Menings Magt, vilde hæmmes uden nogen ny Indvirk-

Novbr. ning fra Lovgivningens Side. Men da denne Forvent-

ning ikke ved den senere Tids Erfaring er bleven be-

kræftet, saa have Vi ikke fundet det overeensstemmende

med Vore Regentpligter, derved at lade det beroe,

men have besluttet at give fornævnte Udkast Lovskraft,

dog med saadan Forandring i sammes Affatning, at al

Anledning til Mistydning deraf bortfalder. Og da Vi

derhos have fundet, at de Bud, som indeholdes i For-

ordningen af 27. Septbr. 4799 §§ 7 og 20, kunne, saa-

ledes som Provindsialstænderne endvidere have andraget,

for visse Tilfælde taale nogen Formildelse, saa have Vi

tillige besluttet at give disse Paragrapher saadan Lem-

pelse. — Thi byde og befale Vi herved allernaadigst

som folger:

4) Dersom Nogen tiltales for, ved sine i et trykt

Skrift eller Blad fremsatte Yttringer angaaende Rigets

Forfatning eller dets Love eller Regjeringens Handlinger,

at have overtraadt de lovbestemte Grændser for Trykke-

friheden, og det befindes, at de paatalte Yttringer, efter

den Mening, som de 'nærmest og naturligst frembyde,

indeholde en Overtrædelse af Forordn, af 27. Septbr.

1799 §§ 2, 3 eller 7, men Domstolene dog, imod For-

fatterens Benægtelse og den af ham selv givne For-

klaring over disse Yttringer, maatte finde det tvivlsomt,

om de af ham ere brugte i foranforte Mening, medens

det dog maa erkjendes, at han i al Fald har gjort sig

skyldig i en uforsvarlig Tilsidesættelse af pligtskyldig

Opmærksomhed, bliver han derfor at ansee med Boder

til vedkommende Fattigvæsen, fra 100 til 500 Rbd.

Solv. — 2) Naar en Forfatter findes skyldig i at have

indklædt sine Anmærkninger over Rigets Forfatning,

dets Love eller Regjeringens Handlinger i utilboiiige og

usommelige Udtryk, uden at han tillige har forseet sig

mod Forordn, af 27. Septbr. 4799 §2, saa skulle Dom-

stolene, under formildende Omstændigheder, være be-

myndigede til, i Stedet for den i Forordningens § 7
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fastsalte Straf, at idomme ham simpelt Fængsel fra 4 1837.

til 3 Maaneder, eller Boder til vedkommende Fattig- 1- Noybr.

kasse fra 400 til 500 Rbd. Sblv. — 3) Da denne Vor

Anordnings § 1 kun indeholder et efter Omstændig-

hederne nodvendigt Tillæg til de i Forordningen af 27.

Septbr. "1799 fremsatte Straffebud imod Trykkefrihedens

Misbrug, saa ville de Forskrifter, som fornævnte An-

ordning indeholder angaaende Virkningen af sammes

Overtrædelse, ogsaa være anvendelige, naar Forseelse

mod foranforte nye Straffebestemmelse er begaaet. Dog
ville Vi have tidtmeldte Forordnings § 20 saaledes for-

mildet, at den, som enten findes skyldig efter nær-

værende Anordnings § 1, eller som dommes til en af

de i sammes § 2 hjemlede mildere Straffe for Over-

trædelse af Forordn, af 27. Septbr. 4799 §7, eller som
aosees med Boder efter samme Forordnings § 4 2, eller

som, ifolge Slutningen af dens § 4 3, dommes til Ad-
Va rsel, skal, naar han ei forhen er befunden i nogen lige

forseelse, kun være den i ovennævnte § 20 fastsatte

Censur undergiven i en Tid fra 1 til 5 Aar, og at, saafremt
c* en

> som forhen engang er ddmt for nogen af bemeldte

forseelser, atter maatte gjore sig skyldig i en af disse,
s^ a l han være saadan Censur underkastet i 5 til iO
^ ar

; hvorimod Forordningens § 20 i sin hele Strækning
skal veere anvendelig, naar Nogen tredie Gang maatte
findes

skyldig i forommeldte Forseelser. Som Folge
heraf vil det, i alle de foranforte Tilfælde, ved Dommen
Være at bestemme, paa hvor lang Tid Forfatteren skal
Være min Censur undergivet.

^
lov rigt ville Vi paany have de Embedsmænd, som

et paaligger at virke mod Trykkefrihedens Misbrug,

Paa det alvorligste opfordrede til med Iver og Kraft at
o de over alle Vore i saa Henseende givne Befalinger,

vorefter de Vedkommende sig allerunderd. have at
rette. Qjvet i yQr kongel Residentsstad Kjobenhavn
de* 1. Novembr. 4837.
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1837. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

^ovb^ Islands Sonderamt, ang. Erlæggelsen af befalede

Afgifter af de fra Island til Udlandet expederede

Skibe. Khavn den 4. JNovembr. 1837. — Kentek.

Isl. Copieb. 12, Nr. 1132.

Ifolge hertil indkomne Beretninger fra Sysselmanc)

Gunlbgsen, som constitueret Landfoged, og Kammer-

raad og Landfoged Tvede, er den ved Plakaten af 28.

Decbr. f. A. § 13 bestemte Afgift ikke bleven erlagt

for Skibe, der i Lobet af sidstafvigle Sommer bleve

expederede fra Reykjavik og Guldbringe Syssel til

udenrigske Steder.

Med Hensyn hertil maae vi tjenstligen anmode Hr.

Amtmanden om, behageligen at ville tilkjendegive Kam-

merraad Tvede og Sysselmand Gunlbgsen, at der med

Indfordringen af bemeldte Afgift fremdeles maa blive

at forholde efter Bestemmelserne i den 17. § af For-

ordn, af 11. Seplembr. 1816, og at Kammeret derfor

ugjerne har erfaret, at den fornbdne Rigtighed i saa

Henseende ikke er bleven aflagt. — Rentekammeret

den 4. Novembr. 1837.

n.Novbr. Canceilie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Udredelsesmaaden af Omkostningerne i en Rets-

sag. Khavn den 11. Novembr. 1837. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1837, Nr. 3675. 1

Som det kgl. Rentekammer behageligen vil erfare

af indsluttede Forestilling med Bilage fra Amtmanden

over Islands Sonder- Amt, finder Meningsforskjellighed

Sted imellem ham og Amtmanden over Vester- Amtet,

angaaende Maaden, hvorpaa Omkostningerne ved en

.lustits- Sag, der efter Stiftsøvrighedens Foranstaltning

har været anlagt imod Capelian Bjarnesen, for ulovligen

') For. 24. Januar 1838.
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• at have sammenviet to Personer, skulle udredes, idet 1837.

den Forstnævnte antager, at de skulle afholdes af Vest- 11. Novbr.

Amtets Repartitionsfond , hvorimod Amtmanden over

sidslmeldte Amt holder for, at de skulle udredes enten

af den kgl. Jordebogskasse eller af Justitskassen.

Vel nævner Reskr. 25. Juli 1808 § 3 i Slutningen

j

uden videre offentlige Sager som saadanne, hvori

Omkostningerne ere Gjenstande for Repartition paa

Landet, men Cancelliet holder for, at der efter Para-

I

graphens hele Sammenhæng dog er endeel Grund til

j

blot at forstaae samme om de Sager, hvori Arrest finder

Sted. Da til hiin Tid heller ikke i Danmark Udgifterne

!
i alle paa Justitiens Vegne forfulgte Sager kunde lignes

paa Almuen, men dette kun gjaldt med Hensyn til en-

kelte Misgjerninger, der paa en særdeles Maade angreb

Indbyggernes Sikkerhed, hvorimod forst For. 15. Sept.

I 1832 § 3, og det kun imod at give Amterne og Kæm-
nerkassen en Refusion derfor, har gjort det til en al-

mindelig Regel, at Amterne og Kjobstæderne skulle

bekoste Forfolgningen af alle Justitsvæsenets Sager; da

fremdeles For. 11. Juli 4 800 § 22, sidste Membrum,

synes at bekræfte den Mening, at det i de Justitssager,

som i forste Membrum modsættes Deliuquentsager,

skulde være Justitskassen, der havde at bære Udgifterne,

og da det, efter hvad Amtmanden over Vest-Amtet har

anftirt, maa antages, at Udgifterne i Sager som den om-

bandlede ei forhen ere faldne Almuen til Ryrde, saa

turde der efter Gollegiets Formening være Anledning

til at lade Udgifterne i bemeldte Sag udredes enten af

Justitskassen eller af den islandske Jordebogskasse.

Ved tjenstl. at meddele det kgl. Rentekammer Fore-

staaende, og næst at bemærke, at det for Fremtiden,

naar den Anordning angaaende det islandske Criminal-

væsen, som har været de raadgivende Provindsial-

stænder for Sjællands m. fl. Stifter samt for Island og

Færoerne forelagt, og hvorom man i sin Tid har corre-

sponderet med velbemeldte Kammer, udkommer, ved
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1837. sammes § 17 vil blive sanctioneret, at alle Udgifter,

,TTTT~" som foranlediges ved de Sager, der paa Justitiens Vesne
11. Novbr. ° '

°

forfolges, skulle, forsaavidt de ikke hos de Paagjeldende

selv kunne erholdes, lignes paa Amtet, skulde Gollegiet

tjenstl. udbede sig det kgl. Rentekammers Betænkning

over Sagen behageligen meddeelt, og forventes dermed

det Indsluttede remitteret. — Det kgl. Danske Gancellie

den 11. Novembr. 1837.

u. Novbr. Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, ang. Revaccination paa Island.

Khavn den 14. Novembr. 1837. — Publiceret i

nogle Jurisdictioner, nemlig: 1838 i Arnæs, samt Gullbringu

og Kjosar Sysseler 5 1839 i Skaptafells Syssel. — Canc. 3. De-

parfc. Brevb. 1837, Nr. 3751. Algreen-Ussings Reskriptsamling

for 1837, S. 368—369.

Efter at Hr. Amtmanden i Forestilling af 10. Febr.

f. A. havde andraget paa, at der i Nord- og Ostamtet

maatte foranstaltes en almindelig Revaccination ved

Distriktslægerne og andre Personer, som dertil maatte

findes duelige, uden anden Udgift for det Offentlige,

end Diætpenge og Befordringsudgifter, indberettede De

under 27. Juli næstefter, at det var lykkedes Dem uden

nogen Tvang og uden Omkostninger for det Offentlige,

at bringe den paatænkte almindelige Revaccination

istand, hvilket var blevet lettet derved, at flere GeistJige

havde understottet Sagen. Da de Grunde, som talte

for en almindelig Revaccination i Nord- og Ostamtet,

ogsaa maae ansees anvendelige i de andre islandske

Amter, overlod man efter foregaaende Correspondence

til Amtmændene over disse, forsaavidt de dertil maatte

finde dem foranledigede, at foranstalte en lignende

Revaccination, og tilmeldte dem, at det kgl. Rentekam-

mer under denne Forudsætning havde samtykket i,
at

de derved foranledigede Omkostninger, som man iSvrig1

formente ikke ubetydeligen vilde formindskes, naar deo
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Foranstaltning kunde fijies, at Revaccinateurerne under 1837.

deres Ophold paa de respective Steder tillige kunde U. Novbr.

vaccinere de sammesteds værende Ikke- Vaccinerede,

afholdte af Amts-Repartitionsfonden.

Man modtog derefter tvende Skrivelser fra be-

meldte Amtmænd, hvori de yttrede, at de ikke have

fundet sig foranledigede til at foranstalte nogen almin-

delig Revaccination, hvorimod Amtmanden over Sonder-

Amtet, i Overeensstemmelse med Landphysikus Thor-

stensens Forslag, for at opmuntre de ordinaire Vacci-

nateurer til Revaccinationens Fremme, har for det Fbrste

for 2 Aar tilstaaet dem samme Betaling for hver Re-

vaccineret, som ved Reskr. 24. Marts 1830 § 6 er til-

staaet for hver Vaccineret, medens Amtmanden over

Vestamtet har formeent, at Alt, hvad der kan være at

foretage i Sagens nærværende Stilling, er at paalægge

^istriktschirurgerne at instruere Vaccinateurerne om at

lværksætte ogsaa Revaccination imod den i meerbemeldte

Reskript bestemte Betaling, hvorhos han tillige yttrede, at

kirurgernes Omreisen alene for Revaccinationens Skyld

ikke synes fornoden, da Revaccinationen ikke skjonnes
at forudsætte andre Egenskaber end dem, af hvilke de
0rdinaire Vaccinateurer ere i Besiddelse.

Da Cancelliet ikke kunde Andet end ansee det for

°nskeligt, at der i de forskjellige Amter finder Ens-
^oriliighed Sted i den omhandlede Henseende, begjærede
01311 det kgl. Sundheds- Collegii Betænkning om, paa
hvilken Maade Sagen i det Hele bedst kunde være at

°rdne, og in specie dets Formening, om det ikke maalte
være

rettest, at der i Henseende til Betalingen for Re-

formationen gjores Forskjel paa, om Vaccinen slaaer
an eller ikke.

Sundheds-Gollegiet har nu svaret Cancelliet, at det,
1 Overeensstemmelse med hvad ogsaa Landphysikus
Thorstensen har antaget, holder for, at Revaccinationen
1 alle Henseender bedst vil fremmes ved at lilstaae den
samme Betaling for hver Revaccination, der slaaer
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4837. an, som for en Vaccination, og at det ikke vil være

14. Novbr. fornbdent yderligere at paabyde en almindelig Revac-

cination, da dette nye Betryggelsesmiddel maa antages

ved de allerede bestaaende Forholdsregler og Opmun-

tring fra Lægernes Side at ville fremdeles blive mere

og mere anvendt; i hvilken Henseende Sundheds-Col-

legiet i Særdeleshed har bemærket, at Revaccinationen,

hvor stor end dens Værd er, dog altid har en mindre

Betydning end Vaccinationen, eftersom Erfaringen har

lært, at de engang Vaccinerede sjeldent angribes af

Kopperne i en livsfarlig Grad, selv om Vaccinationen

er skeet for mange Aar siden, og man dog ikke tor

haabe at kunne, selv ved Revaccination, bevirke en

fuldkommen Udryddelse af Modtageligheden for Koppe-

smitten. Da Cancelliet tiltræder Sundheds - Collegiets

Formening, at man for Tiden bor indskrænke sig til

den af Samme proponerede Foranstaltning til Revacci-

nationens Fremme, vil der indtil videre være at for-

holde i Overeensstemmelse dermed, i hvilken Henseende

man ogsaa under Dacs Dato har tilskrevet Amtmændene

over Sonder- og Vest-Amtet det Fornodne. Men medens

Collegiet har fundet Paabydelse af en almindelig Re-

vaccination som Tvangspligt utilraadelig, og derhos har

formeent, at Betalingen for dens Udforelse bor betinges

og indskrænkes paa foranforte Maade, er det iovrigt

en Selvfølge, at den stdrst mulige Udbredelse af Re-

vaccinationen, naar Vedkommende underkaste sig den

frivillig, og uden at storre Udgifter for det Offent-

lige derved anlediges, i og for sig betragtet maa an-

sees onskelig, og de heldige Bestræbelser, Hr. Amtmand

med Geistlighedens Bistand i denne Henseende har viist

i Deres Embedsdistrikt, kan Cancelliet ikke Andet end

paaskjbnne. — Det kgl. Danske Gancellie den 44. No-

vembr. 1837 1
.

') s. D. Skrivelser af lignende Indhold til Amtmændene *

Sflnder-Amtet og i Vest-Amtet. Canc. 3. Depart. Brevb.

sst. Nr. 3752-3753.
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Forordning ang. Selveierbonders Testations- ,837 -

frihed. Khavn den 22. Novembr. 1837. — 22.Novbr.

Benne ^Forordning, indeholdende nærmere Bestemmelser an-

gaaende den Selveierbbnder ved Forordningen af 13. Mai 1769

hjemlede Testationsfrihed" er publiceret i Synodalforsamlingen

1 Reykjavik i Juli 1838, samt i flere af Islands Juiisdictioner,

nemlig: 1838 i Vestmannoe, Arnæs og Borgarfjords Sysseler,

°g 1839 i Skaptafells, Myra, Hunavatns og begge Mula Sys-

selerne. I dette sidstnævnte Aar er den forelagt den i Reykja-

vik sammentraadte Forsamling af Embedsmænd til Betænkning

0>ee Ti'bindi fra nefndarfundum islenzkra embættismanna 1839,

S. 69—70), men ikke udvidet til at gjelde i Island. — Canc.

3
- Bep. Registr. 1837—39, fol. 174 (1837, Nr. 581 b

). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. 1837, S. 1025-1051. Qvart-

.

Forr. for 1837, S. 156-162. Schou XXT, 616—621. Jevnf.

Roesk. Stændertid. 1836, S. 769 ;
Viborg Stændertid. I, 29;

U, 355.

Forordning ang. Jurisdictionsforholdene i cri- 29. Novbr.

toinelle Sager m. v. Khavn den 29. Novembr.

1837. — Benne uForordning, indeholdende nærmere Be-

stemmelser angaaende Jurisdictionsforholdene i criminelle Sager
m

* v«" er publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

Maaned 1838, og i nogle af Islands Jurisdictioner, nemlig:
1838 i Vestmannoe, Arnæs og Borgarfjords Sysseler, og 1839
1 Skaptafells, Myra, Hunavatns og begge- Mula Sysselerné.

Samtidig dermed er den forelagt den i 1839 sammentraadte
forsamling af islandske Embedsmænd i Reykjavik til Betænk-

^
ln

gj men af den fraraadet [see Tioindi fra nefndarfundum
lslenzkra embættismanna 1839, S. 69-71), og er heller aldrig

hleven udvidet. Den er dog paaberaabt i en Landsoverrets-

27. jun i i 853 (Bladet Ing61fur, Nr. 25). -- Canc. 3.
Bep.

Registr. 1837-39, fol. 172 (1837, Nr. 591 b
). Original-

Aftryk hos Schultz, 8 Sider i 4t0
. Coll. Tid. 1838, S. 1-16.

Qvart-Forr. 1837, S. 185-188. Schou XXI, 624-628; jfr.

*°esk. Stændertid. 1836, S. 437-458; Viborg Stændertid. I,

83
5 ?i H8-132.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Islands 9. Becbr.

Nord-
g Oster - Amt, ang. Indsættelse af Leie-
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837. qvilder paa Reynistad Klosters Gods. Khavn

Decbr. den 9. Decembr. 1837. — Rentek. Isl. Copiebog 12,

Med behagelig Skrivelse af 15. Septbr. sidsti. har

Hr. Amtmand Thorarensen hertil indsendt et Andra-

gende, hvori Administrator ved Reynistads Klostergods,

E. Gudmundsen, deels har udbedet sig Forholdsordre

angaaende de efter Jordebogen manglende Qvilders

Indsættelse paa Godset, deels har anholdt om, at ved-

kommende Leilændinger, under nærværende Tidsom-

stændigheder, maatte fritages for at modtage disse.

I denne Anledning skulde vi, i Henhold til vor

Skrivelse af 13. Septembr. f. A., ikke undlade herved

tjenstligen at melde til videre Bekjendtgjbrelse for Ad-

ministrator Gudmundsen, at Kammeret med Hr. Amt-

manden er enigt i, at endskjondt Retableringen af

faste Qvilder paa Reynistads Klostergods til det i Jorde-

bogen af 1760 bestemte Antal ikke i Almindelighed,

under nærværende, for den islandske Landmand ugun-

stige Conjuncturer, kan ansees tilraadelig, maa dog

disses Indsættelse, forsaavidt Omstændighederne tillade

det, i Særdeleshed ved forefaldende Bygselforandringer,

ikke forbigaaes, og paatvivle vi derfor heller ikke, at

Hr. Amtmanden fremdeles drager Omsorg for, at dette

bliver iagttaget. — Rentekammeret den 9. Decembr.

Decbr. Kongelig Confirmation paa Jon Sveinssons

Gavebrev til Vallna Rep, til Understottelse for

fattige Bonder -Enker eller Bonder i Reppen.

Khavn den 9. Decembr. 1837. — Canc. 3. Dep.

Reg. 1837—39, fol. 476 (1837, Nr. 604), med tilfbiet Afskrift af

den nedenfor følgende notariale Oversættelse. — Rubr. af Con-

firmationen, samt Gavebrevet i Dansk Oversættelse i Algreen-

Ussings Reskriptsamling 1837, S. 387—389. Her er den is-

landske Original af Gavebrevet trykt som Bilag, efter en af
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Sysselmand Eggert Briem verificeret Afskrift. — Ved Cancellie- 4837.

Skrivelse 9. Decbr. 1837 til Amtmanden over Nord- og Oster- 9. Decbr.

Amtet tilstilles ham den gratis udfærdigede Confirmation, med -—

*

Anmodning om: „behageligen at ville tilkjemlegive fornævnte

Jon Sveinsson Cancelliets Tilfredshed med den velvillige Maade,

bvorpaa han ved den omhandlede Disposition har virket til

Gavn for vedkommende Fattigvæsen". — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1837, Nr. 3989.

1

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: At eftersom hos

Os allerunderd. er bleven ansbgt og begjært Vor aller-

naad. Confirmation paa det af Jon Sveinsson afUrdum

i Svarfadardal i Oefjords Syssel under Islands Nord-

og Oslamt under 8. Oktobr. f. A. oprettede og herhos

in original] heftede Gavebrev, hvorved han borlskjænker

Jorden Aubnir lil Vallne Reps Fatligvæsen, af hvilket

Gavebrev i Vort Danske Cancellie er indleveret en lige-

lydende verificeret Gjenpart, saa ville Vi delte Gave-

brev i alle dels Ord, Clausuler pg Punkter, saaledes

som det her findes, allernaadigst have confirmeret og

stadfæstet, saa og hermed confirmere og stadfæste

samme. — Forbydende Alle og Enhver imod det, som

foreskrevet slaaer, Hinder at gjbre. — Givet i Vor kgl.

Residenlsstad Kjobenhavn den 9. Decerabr. 1837. [ad

mandatum].

[Bilag].

Eg undirskrifaour, J6n Sveinsson, buandi å Uroum

i Svarfabardal, cjbri hérmeo kunnugt, ab eg f li li i Li

minna breytilegu kringumslæba, mi a sjotugs aldri, sem

og af yfirvegun J)eirrar krislindoms skyldu, ab uppljuka

hjarta og hendi til abslobar hjålpar^urfandi mebbræbrum,

mebal hverra fålækar ekkjur og munabar- og fbburlaus

born mega teljast i fyrirrumi, og jafnframt til ab full-

nægja sftuslu 6sk og b6n minnar elskubu og nysålubu

einkadotlur, Ounu: Mab eg vildi minnast fåtækra", hvab

XL It. 9
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1837. hun ( Hfinu haf^i i orbi og verki lålib åsannazt, hefi

9. Decbr. alyktab og slaofest, einsog eg hérmco ålykta og stao-

fesn
5
a $ eg hérmeo afsala og gef fra mer og mfnurn erf-

ingjum eignarjbib mina Auoni i Svarfabardal og Uroa s6kn

innan Vabla syslu, 20 hdr. (luttugu hundrub) ab dyrleika

og 100 ålna landskuld en iVa kugildi, lil Vallna hrepps,

hvers eign og 6bal hun æfinlega skal vera, meb bllum

Jjeim gbgnum og gæbum, sem henni nu fylcja og fylgja

bera ab rétlu lagi, samkvæmt jarbarinnar måldaga. —
Landskuld af jbrbinni lilheyrir mer fyrir yfirslandandi

fardagaår, en fyrir f>ab næstkomandi ar fellur landskuld

og leigur til hrcppsins, er svo greind jbrb, sern af

minni fastcign synist minnst skemdum undirorpin, gefin

og afsblub til Vallna hrepps, £6 meb eptirfylgjandi nå-

kvæmari skilmålum:

1) Jbrbin må ekki seljast nokkurntfma frå hreppnum.

— 2) ATgjald hennar skal brukast lil abstobar hjålpar-

{>urfandi bændaekkjum, sem eiga frju ebur fleiri bbrn I

6megb, og vilja veita t)eim gott og krislilegt uppeldi,

en megna J^vi ekki sokum ésjålfråbs fålækdoms og br-

byrgbar, einsog J)ab er sjålfsagt, ab J)etta veitist J>eim

einum, er bruka krislilegt og råbvant framferbi; ekki

skal nema ein ebur mest tvær ekkjur nj6la styrks J)essa

l senn, og hver um sig ekki lengur en 5 år. Finnist

slik ekkja ekki i hreppnum, leyfist fyrirråbendum ab

veita léban styrk råbvbndum og ^urfandi bændambnnum,

undir sama skilyrbi og um ekkjurnar var åkvebib. —
3) Jnnfærist {jetta bref 1 hreppsbdkina i afdeildu- plazi,

ån J>ess ab jarbarinnar eplirgjald samanblandist vib J>ann

almennilega hreppsins ulgipta reikning, heldur pjorist

grein fyrir }dv( ulaf fyrir sig hverir njétendur séu, einsog

J>eim er njéta ber årlega ab kviltera fyrir J)ab méllekna

1 Jjessu tilliti. — 4) Til ab fyrirbyggja misklid alla um
J>ab, hverir hæfilegastir séu til J)essarar abslobar, skal

vibkomandi syslumabur, meb råbi })ess merkari sveitar-

innar hreppsljéra, skera lir J>vf atribi, og lika skulu J)essir

menn båbir umannast ab jbrbin sé bygb og setin for-
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svaranlega, og yfirhbfub veila målefni J)essu })å for- 1837.

stbou og umsjon, er })eir gela fyrir samvizku sinni og 9. Decbr.

ser æori yfirvbldum forsvarab. — 5) Kostnab uppå J)fng-

iysi'ngu {)essa gjafabréfs og halfprocenlu af jarbarinnar

verbi m. m. annast eg sjalfur ab ollu leyti.

J)etta milt gjafabréf, sem, J>ar eg ekki nii å born

eour Kfs.erfingja, og er nu å 74. aldurs åri, ep tir J6ns-

bokar arftbkum 28. kap. og N. L. 5—4—14 ekki J)arf

konunglegrar slabfeslingar vib, og sem må })inglysa én

l>ess eg sé J>arLiI kallabur, befi eg meb eigiu hendi

undirskrifab og innsiglab i undirskrifabra votta viburvist,

nefnilega Merra fjorbungslæknis Eggerts J6nssonar og

Herra Olafs Briem, einsog eg lika mun gångasl vib minni

undirskript fyrir notarius publicus, ef Jæss J)ykir vib-

t>urfa. — Staddur å Eyjafjarbar kaupstab 8. Oktbr. 183&.

J6n Sveinsson.

(L. S.)

Sem vitundarvottar

E. Jobnsen. O. G. Briem.

(L. S.) (L. S.)

[Notar i al-Oversættelse].

Jeg Underskrevne John Sveinsson, boende paa

Urdir udi Svarfadardal, gjbr herved vitterligt, at jeg,

saavel med Hensyn paa min usikkre Stilling, i en Alder

af 70 Aar, som i Betragtning af den Christendomspligt,

at oplade Haand og Hjerte til nodlidende Medbrbdres

Underslbttelse, hvortil fattige Enker og forældrelbse Bbrn

forlrinligviis bor henregnes, som især for at fyldestgjbre

toin eneste og elskede nylig hensovede Datters [Anna's]

sidste Onske: uat jeg skulde erindre de Trængende",

hvilket hun i levende Live havde udviist i Ord og Gjerning,

bar besluttet og bestemt, ligesom jeg herved beslutter

°8 bestemmer, at afhænde og bortgive fra mig og mine

Arvinger min Eiendomsjord uAubnir" udi Svarfadardal,

og inden Urde Kirkesogn og Oefjords Syssel, 20 Hdr.

9*
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1837. af Dyrhed, Landsk. 100 Al., Smdrleie 30 Pd., til Vallne

9. Decbr. Rep, hvis Eiendom og Odel den herefter stedse skal

være med alle de Herligheder og Tilliggende, som

indbemeldte Jord tilhore og bor at tilhare, overeens-

stemmende med dens Maldage. Landskyld af Jorden

tilhorer mig for indeværende Fardagaar, men for det

fdlgende tilfalder Reppen baade Landskyld og Smdr-

leie. — Saaledes er indbemeldte Jord, der af mine

faste Eiendomme er den, som mindst synes at være

udsat for Natur-Odelæggelser, bortskjænket og afhændet

til Vallne Rep, dog paa fdlgende nærmere Viikaar:

1) indbemeldte Jord maa aldrig bortsælges fra

Reppen. — 2) Dens Afgift eller Intraderne af samme

skulle anvendes til at understdlle trængende Bdnder-

Enker, som have 3 eller flere umyndige Bdrn, og dnske

at give disse en god og christelig Opdragelse, men der

findes hertil uformuende formedelst uforskyldt Armod og

Fattigdom; ligesom det ogsaa er en Selvfdlge, al Under-

støttelsen kun forundes dem, der fore et retskaffent og

christeligt Liv og Levnet. Kun \ eller hdist 2 Enker skal

ad Gangen nyde indbemeldte Understøttelse, og hver

for sig ikke længere end 5 Aar; dersom ingen saadan

Enke skulde findes i Reppen, er det Bestyrerne til-

ladt at tildele retskafne og trængende Bdnder i Reppen

bemeldte Undersldttelse, under de samme Viikaar, som

næst foran er blevet bestemt i Henseende til Enkerne.

— 3) Indfdres dette Gavebrev i Repsprotokollen i en

særskilt Rubrik, og bdr Intraderne af Jorden aldrig

blandes sammen med Reppens andre Indtægter, men

særskilt gjdres Rede og Rigtighed for, hvilke Under-

støttelsen tilfalder, og disse aarligen qviltere for det

saaledes Oppebaarne. — 4) For at forebygge enhver

Tvist i Henseende til det Punkt, hvem der turde være

den værdigste til at nyde indbemeldte Undersldttelse,

skal vedkommende Sysselmand i Forbindelse med den

fdrste Repslyrer i Distriktet afgjdre dette, ligesom disse

2 Mænd skulle bære Omsorg for indbemeldte Jords
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Bygsel og forsvarlige Drift, og overhovedet yde dette

Anliggende den Omhu og Forsorg, som de for deres

Foresatte og deres Samvittighed agte at til- og forsvare.

— 5) Gebyrerne for dette Gavebrevs Thinglæsning,

^2 pCt. Afgiften af Jordens Værdie m. m., afholder

jeg selv i enhver Henseende.

Delte mit Gavebrev, som, da jeg ingen Bbrn eller

Livsarvinger har, og nu er 74 Aar gammel, ifblge Jons-

bogens Bestemmelser om Arv 28. Gap. og N. L. 5— 4

—

H ikke behover kongelig Confirmation, og som kan

thinglæses uden at jeg dertil indvarsles, har jeg med

egen Haand underskrevet og mit Segl paatrykt, i under-

skrevne Vitterlighedsvidner, navnlig Dislriktsehirurg E.

Johnsens og Tbmmermester Olav Briems Overværelse.

p. t. Oefjords Kjdbstad 8. Oktobr. -1 836.

John Sveinsson.

(L. S.)

Som Vitterlighedsvidner

E. Johnsen. O. Briem.

(L. S.) (L. S.)

At denne Oversættelse er overeensstemmende med

den islandske Original, det bekræftes af mig i Egen-

skab af Stedets Notarius publicus.

Oefjords Kjobsted 6. Februar 4 837.

Jonassen.,

(L. S.)

Kongelig Resolution ang. Lonningsforholdet 15. Decbr

for en Læge i Hunavatns Syssel. Khavn den

15. December 1837. — I Cancelliets Forestilling 13.

Decbr. anfdres, at Sysselmand i Hunavatns Syssel, Blondal,

havde i en Ansøgning paa Sysselets Vegne anholdt om, at

100 Rbd. aarlig maatte blive bevilgede af Kongens Kasse som

Bidrag til Lbn for en Læge i Sysselet, som Indbyggerne havde

forenet sig om at ville honorere med noget Vist aarlig. Veien

til den ansatte Læges Bopæl paa Oefjord var over 20 Mile,

og Reisen derhen kunde tage 14 Dage frem og tilbage. I epi-
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1837. demiske Sygdomme tænkte derfor Ingen paa at sb'ge Læge,

15. Decbr. men * 183 * hleve Sysselets Beboere enige om at udrede 200

— Rbd. aarlig til Lon for en Læge, der skulde boe i Sysselet,

og hvortil de havde udseet en som retsindig og brav Mand

bekjendt Islænder (Josep Skaptason), der havde erklæret sig

villig til at modtage dette Engagement. Imidlertid vare nu

ved Nogles Dbd, Andres Bortflytning og som Folge af Uaaret

1836, Bidragene indskrænkede til det Halve. Amtmanden,

som var enig i at bekræfte Nødvendigheden af at have en

Læge i Hunavatns Syssel, havde foreslaaet at supplere Man-

gelen i de 200 Rbd. med Præste-Salairet af Munka[)verå Kloster,

5 Hdr. paa Landsviis, hvilket han mener at Hrafnagil Præste-

kald godt kan undvære. Dertil mente Amtmanden at kunne

lægges DegnelSnnen fra Thingore Kloster. Cancelliet bemær-

ker imidlertid, at dette ikke vilde kunne beroves Geistligheden,

og havde erhvervet Rentekammerets Bifald til at foreslaae et

Bidrag af 100 Rbd. r. S. af den kgl. Kasse, dog uden sub-

sidiairt Ansvar, for saavidt et lige Belbb ikke maatte indkomme

af Sysselet. Endvidere foreslaaes, at denne eventuelle Læge

faaer '/s Deel af den for Nord- Amtet bestemte Fattigmedicin,

og Tilladelse til at dispensere saalænge intet Apothek fand-

tes i Nord- og Oster-Amtet. — Canc. 3. Departem. Forestill.

1837, Nr. 135. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1837, S. 401—
402.

Vi bevilge allern., at der af den islandske Jorde-

bogskasse maa udredes aarlig 100 Rbd. r. S. til den

behbrig qvalificerede Person, som Hunevands Syssels

Beboere onske antaget til at praktisere som Læge i

bemeldte Syssel, og ved eget Tilskud ville forskaffe i

det mindste andre 4 00 Rbd. r. S. aarlig, — imod at

han skal være pliglig til om Vinteren tillige at fungere

som Læge i hele Skagefjords Syssel, og om Sommeren
i den Deel af sidstnævnte Syssel, der ligger vesten for

Elven lleratsvotn (= Iléraosvoln), hvilket Tilskud fra

Jordebogskassen for det Fbrste kun skal ejelde, saa

længe det er den saaledes antagne Chirurg, der for-

bliver i denne Stilling; ligesom Vor Kasse ikke paa-'

tager sig noget subsidiairt Ansvar for det Tilfælde, at

den af Beboerne i [lunevands Syssel tilslaaede aarlige

Lbnning ikke rigtig maatte indkomme. Saa tillade Vi
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og, at den Læge, som saaledes kommer til at etablere 4837.

sig i nysnævnte Syssel, maa selv dispensere Medicin, ^^ecbr
og saa længe der ikke i Nord-Amtet tindes noget eget

Apothek, forskrive Medicamenter til sin private Praxis

directe fra Kjbbenhavn. — Kjbbenhavn den 45. De-

cember 4837.

Kongelig* Resolution ang. Afhændelse af nogle 15. Decbr

Thorchilii Borneskole • Legat tilhorende Jorder.

Khavn den 15. December 1837. — Canc. 1. DeP .

Forestill. 1837, Nr. 200 5 see Canc. Skriv. 30. Januar 1838.

Kongelig Confirmation paa Provst Guttorm 29. Decbr.

Thorsteinsons Gavebrev paa et Legatfond til

Præmier for almeennyttige Skrifter. Khavn den

29. December 1837. — Canc. 1. Dep. Reg. 1835-

1838, fol. 281 (1837, Nr. 820) med Afskrift af Gavebrevet.

Gavebrevets Original er opbevaret i Bispe-Archivet i Island,

og en Udgiverne velvilligen meddeelt Afskrift deraf er her be-

nyttet, idet dog en af Giveren egenhændig skreven og veri-

ficeret Gjenpart i Cancelliets Archiv paa ovenanførte Sted er lagt

til Grund for Aftrykket. Udtog i Collegial-Tidenden for 1838,

S. 118—119. Rubr. af Confirmationen samt af Gavebrevet i

Algreen-Ussings Reskriptsamling for 1837, S. 418—420. —
Islandsk: Anmeldelse i Sunnanp6st. 1838, S. 124; Beretning

i Skirnir 1843, Viobætir S. 13; Indbydelse til at indsende

Præmieskrifter (Fondens daværende Storrelse 341 Rbd. 40 Sk.)

i „Lanzti'bindi" 1851, 10. Januar, S. 155; „Guttormsgjofin" i

Ing61f. 1853, Nr. 9 (gjentagen Indbydelse); endnu 'en gjen-

tagen Indbydelse i Mtø6<tølfur" 1857, Nr. 13 (Fond: 341 Rbd.

40 Sk. foruden endeel Renter)
;
Indbydelse paany i upj6b61fur"

1858, Nr. 18, efter at Præmie var vunden for en Afhandling

Kura nautpenings rækt" (om Qvægavl) af Guomund Einarsson,

Præst til Kvennabrekka (Rvik 1859, 71 Sider. 12.).

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at eftersom Sogne-

præst for Hof Menighed samt Provst for Norder- Mule

Syssel i Vort Laud Island, Hr. Guttorm Thorsteinsen,
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1837. har ansbgt om og begjært Vor allerhbieste Confirmation

29. Decbr. paa vedheftede Gavebrev, hvorved 200 Rbd. r. S.

skjænkes saaledes, at Renterne af denne Sum efter

Giverens Dbd skulle anvendes til Præmier for dem,

som paa Islandsk forfatter gode og for Almuen nyttige

Skrifter, saa ville Vi allern. have delte Gavebrev, saa-

ledes som det her vedheftet findes, i alle dels Ord.

Punkter og Clausuler confirmeret og stadfæstet, som og

herved confirmere og stadfæste samme. Forbydende &c.

Kjbbenhavn den 29. December 1837. [ad mandatum].

[Bilag].

Jeg Gultorm Thorsteinsen, Sognepræst til Hof i Is-

land, samt ProvstJ Norder-Mule Syssel, opretter herved

saaledes et bestandigt Legat til offentlig Brug: at jeg

skjænker og giver 200 Rbd. r. S., siger og skriver To

Hundrede Rigsbankdaler rede Sblv, som skulle indsættes

paa Rente til evig Tid i en offentlig Kasse, med den

Bestemmelse, at Renterne oplægges saa længe jeg lever,

men efter min Dbd skulle de, efter Tidernes Lejlighed,

anvendes til Præmie, som udsættes til dem, der paa

Islandsk forfatte gode og for Almuen nyttige Skrifter,

i Physik, Naturhistorie, Laudhusholdning, og i den kriste-

lige Moral. — Intet Skrift, som skrives for at vinde

denne Præmie, maa være mindre end 3 Ark (hvis dets

Indhold ikke er af særdeles Vigtighed og oeconomisk

Nytte for Landet), men ikke stbrre end fra 8 til 12

trykte Ark, og Præmien uddeles kun under den sikkre

Betingelse, at Skriftet kommer ud paa Tryk og sælges

til Islands Almue for billig Priis. — Et saadant Hefte

kan indeholde adskillige Opsatser af de forskjellige

ovennævnte Videnskabsfag, kun maa enhver af Artik-

lerne af Censorerne ansees for at medfbre nogen sær-

deles Nytte for Landets Almue med Hensyn til Tids-

Omstændighederne.
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Jeg bnsker, at Islands Biskop, Præsten til Reike- 1837.

vigs Domkirke og Præsien til Garde paa Alptenæs skulle 29. Decbr.

i Forening udsælte Præmierne, fastsætte den Termin,

inden hvilken . Priisafhandlingerne skulle være til dem

indkomne, besorge Bekjendtgjorelser derom udfærdigede

til almindelig Kundskab og endelig tilkjende den bedst

skrevne eller almeennyltigste Afhandlings Forfalter den

udsatlePriis. Afhandlingerne skulle være anonyme og for-

synede med Motto eller Devise, tillige skal med enhver af

dem folge forseglet Seddel, som indeholder Forfatterens

Navn, Sland og Bopæl. — Naar Præmien ertilkjendt en

Afhandling, aabnes den med samme følgende Seddel af

Censorerne, som da slrax tilmelde Forfatteren det For-

nødne. — Skulde nogen uundgaaelige Omkostninger

udfordres til Bekjendtgjbrelsens Trykning eller Publica-

tion m. m. (hvilket dog saavidt muligt maa undgaaes),

udfedes de af den skjænkede Kapitals Renter.

Jeg befuldmægtiger Herr Professor og Geheime-

Archivarius Finn Magnusen, Ridder af Dannebr., i Kjo-

benhavn, til at ansoge om, at ovennævnte Kapital, som

af mig i den Hensigt er stillet til hans Disposition, fra

41. Juni 1837 maa indsættes i en offentlig Kasse i

Kjbbenhavn, som fra den Termin, som den bliver ind-

betalt, erlægger Renter deraf paa ovenmeldte Maade; —
samt tillige ansoge derom, at Kapitalens Rente og Renters

Rente maa, efter Islands Stiftsøvrigheds Begjæring, grun-

det paa de ovennævnte Priisbedommeres Reqvisilion, naar

samme af dem findes fornoden, anvises udbetalt til

Vedkommende i Island af den kgl. Jordebogskasse.

Dette Gavebrev fremsendes til forventende af mig

nu ansogt kgl. allern. Stadfæstelse, til det kgl. Danske

Cancellie, hvorefter det tilstilles Islands Stiflsdvrighed

til Bekjendtgjdrelse for (ivrige Vedkommende, og frem-

tidig Bevarelse i dens eller Islands Biskops Archiv.

Den Obligation, som udstedes af vedkommende

Kasse i Kjbbenhavn for den ovenmeldte Kapital, be-

fuldmægtiger jeg Hr. Professor Finn Magnusen til at
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837. modtage, samt derefter, saasnart muligt, til at sende

Decbr
^ en> e^e "rat Gjenpart deraf, som tilstilles mig, er laget,

til Sliflsbvrigheden over Island, eller efter Omstændig-

hederne til det kgl. Danske Cancellie eller Rentekam-

mer, hvis Saadant skulde findes fornbdent.

Til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Hof (i Vapnefjorden i Island) den 23. December

1836.

G. Thorsteinsen.

(L. S.)

Decbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til det theologiske Fakultet, ang.

hvorvidt islandsk-fodte Studenter ere berettigede

til Communitets-Stipendiet. Khavn den 30. Decbr.

1837. — Copieb. for Universitetet og Skolerne 1837, Nr.

2076.

Efter at have modtaget det theologiske Fakultets

Betænkning i behagelig Skrivelse af 47. d. M., bevilger

Directionen, at Islænderen, Stud. Philol. (N. N.), i

Betragtning af de særdeles gode Anbefalinger, han

har erhvervet fra sine academiske Lærere, endnu i

et halvt Aar maa beholde det Tillæg, som foruden

det enkelte Communitets - Stipendium i flere Aar har

været ham tilstaaet. — [Det Udeladte angaaer en

Student fra Færoerne] — — — ligesom man med vel-

bemeldte Fakultet maa være enig i, at Stud. C. L. Mohr,

da han, skjbndt fodt paa Island, i flere Aar forinden

hans i dette Aar skete Dimission har opholdt sig her

i Staden, ikke kan som privilegeret lillægges Commu-

nitets-Stipendiet umiddelbart efter Examen Artium.

Hvilket herved tjenstl. meldes det theologiske Fa-

kultet til egen behagelige Efterretning og videre Be-

kjendtgjoYelse. — Den kgl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 30. December 1837.
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- ^837.

skoppen over Island, ang. Provst Guttorm Thor-
80

*
Decbr

steinsons Fond til Præmier for nyttige Skrifter.

Khavn den 30. December 1837. — Oi ig. i Bispe-

Archivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1837, Nr. 3468.

Efter Begjæring fra Sognepræsten for Hof Menighed,

samt Provst for Norder-Mule Syssel, Guttorm Thorstein-

sen, skulde Cancelliet herved tjenstligst tilstille Hr.

Sliftamlm. og D. Hoiærv. vedlagte af denne udstedte

Gavebrev paa 200 Rbd. r. S., hvis Renter efter Giverens

Dbd skulle anvendes til Præmier for dem, som paa Is-

landsk forfatte gode og for Almuen nyttige Skrifter,

hvilket nu aldeles gratis er forsynet med allern. Con-

firmalion; og skulde man derhos lige tjenstligst tilmelde

Dem, til behagelig Efterretning og Bekjendtejcirelse for

bemeldte Provst Thorsleinsen, at der for Gavebrevets

paalydende Sum, der af hans Fuldmægtig i denne Sag,

Geheime-Archivarius Finn Magnussen, har været anbragt

i fire kgl. Obligationer, der, evaluerede til 4 pCt., be-

labe 218 Rbd. -13 Sk. Sblv, efter dennes Arisogning vil

blive meddeelt en ny 4 pCt. Rente bærende uopsigelig

kgl. Obligation paa 24 8 Rbd. <I3 Sk. Sblv, hvis Renter

til hvert Aars 11. Juni Termin ville blive anviste paa

Islands Jordebogskasse, hvorfra de, hvis de ikke hæves

inden Giverens Dbd, til den Tid ville kunne erholdes

udbetalte efter Gavebrevets Bestemmelse. Obligationen

vil herfra blive tilstillet bemeldte Geheimearchivarius

Finn Magnussen. — Det kongel. Danske Cancellie den

30. December 1837 *.

l

) s. D. Underretning til Directionen for Statsgjælden og den

synkende Fond, at Cancelliet modlager dens Tilbud om

at udstede en uopsigelig kongl. Obligation af ovennævnte

Belbb, 218 Rbd. 13 Sk. Sblv, samt at anvise sammes

Renter, 4 pCt. aarlig, til Udbetaling af Islands Jordebogs-

kasse til hvert Aars 11. Juni Termin.
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440 Canc. Skriv. ang. en ny Distrikts-Læge.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster -Amtet, ang. Ansættelse af en Læge i

Hnnavatns Syssel. Khavn den 2. Januar 1838.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 10—11.

Hr. Amtmand har med behagelig Skrivelse af 23.

Januar d. A. tilstillet Cancelliet en Ansbgning, hvori

Sysselmand i Hunevands Syssel Blondal paa Sysselets

Vegne anholder om, at der af den kgl. Kasse maa ud-

redes 4 00 Rbd. r. S. aarlig, som Bidrag til Lbnnen for

en Læge, som bemeldte Syssels Indbyggere ville for-
'•ti* ^ j * i' ,

maae til at nedsætte sig der, og til hvem adskillige af

Beboerne have forenet sig om al ville erlægge noget

Vist aarligt i Penge.

Efter at have i denne Anledning corresponderet

med det kgl. Rentekammer, har man nedlagt allerund.

Forestilling for Hans Maj*. Kongen, hvorefter det har

behaget Allerhbistsamme under 15. f. M. at resolvere

saaledes:

t(
Vi bevilge allernaadigst .... [see kongl. Resol. 15.

Decbr. 1837,ovenf. S. 133-135] . . . directe fra Kjbbenhavn".

Ved at communicere Hr. Amtmand denne aller-

hbieste Resolution til Efterretning og videre Bekjendt-

ejbrelse, skulde man, forinden Videre foretages i An-

ledning af det af Dem i fornævnte Deres Skrivelse

fremsatte Forslag om, at Va Deel af de Nord -Amtet

forundte Fattig-Medicamenter maa anvises til den Læge,

der kommer til at nedsætte sig i Hunevands Syssel,

tillige tjenstl. anmode Dem, angaaende dette Punkt at

indhente og herlil fremsende Retænkning fra Landphy-

sikus paa Island. — Det kongl. Danske Gancellie den

2. Januar 1838 l

') s. D. Skrivelse til Rentekammeret, hvorved Resolutionen

meddeles dette Collegium. Brevb. sst.
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands 4838.

Sonder -Amt, ang. Approbation paa Instrux for^uTja^r.

Borgerrepræsentanterne i Reykjavik. Khavn den

16. Januar 1838. — Canc. 3. Depart. Brevbog 1838,

Nr. 227.

Cancelliet skulde tjensll. tilmelde Hr. Amtmand, til

behagelig Efterretning og videre Foranstaltning, at

den under 4. Novbr. -1836 udfærdigede Instrux for

Reykjavig Byes Borgerrepræsentanter, af hvilken en

Gjenpart under fornævnte Dalum er hertil indsendt,

herved approberes som ejeldende indtil videre, dog

med fblgende tvende Modificationer: at den Alder,

under hvilken Ingen kan blive eligeret Borger, fastsæt-

tes til 25 Aar, istedelfor at den i Inslruxens § \ er

bestemt til 24 Aar, og at de eligerede Mænd skulle

mellem sig selv med fleste Stemmer vælge en Formand,

der indkalder til Forsamlinger, leder Forhandlingerne,

og hvis Stemme i Tilfælde af Stemme-Ulighed begrunder

Pluralitet. — Det kgl. Danske Gancellie den 16. Januar

1838.

Capitelstaxt for Hnnavatns og Skagafjords is. Januar.

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1838 til

samme Tid 1839. Frederiksgave den 18. Januar

1838. — Islandsk: Original -Aftryk paa et Halvark i

Folio, trykt som Schema og udfyldt med Tallene ved Udfær-

digelsen; jevnf. Sig. Hansen: HUm verblagsskrår" i MSkyrslur

um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fy rir Hunavatns og Skagafjaroar s^slur

i Islands norbur- amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1838 til sdmu tibar 1839.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk, Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 ' 39 24 39 24 31 '/a

Rubrikkerne ere fuldstændigen anfijrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1-3). '
'
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1838.

18. Januar.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

llbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.
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MMM o c A O
4.3
•

OOo2 OD f\ /X26
4 o OO 1ol lo 25

— e: O 0472 00OA 2o '/a

/j o 00 29 C Ao4 23 Va

rr 449 25 1". 20
O 1 O il /4 1/44 72 12
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1
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60
rx/x f i20 '/«

\ o lo OO20 9 16
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Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i 1838.

fyrtoldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, ebur i fn'ou 26.38 21

— B, i ullu, smjbri og lélg 23.57 19

— C, - ullar lovinnu . . . 14.35V* IlVs

— D, - fiski 21.85V2 fVk
— E, - Jysi 19.77V* 16

— F, - skinnavbru .... 46.47 13

En meoalverca summa allra landaura, skipt meo 6,

synir mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 20 Rbd. 41 Sk. [og alin] 16V2 Sk.

Frioriksgåfu })ann 18. Januarii 1838.

B. Thorarensen. Eplir conslilution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Oefjords Syssel i Norder- is. Januar.

Amtet, fra Medio Mai 1838 til samme Tid

1839. Frederiksgave den 18. Januar 1838. —
i-t

Islandsk: Original- Gjenpart paa et Halvark i Folio, trykt

som Schema og udfyldt med Tallene ved Udfærdigelsen
;
jevnf.

Sig. Hansen: MUm verolagsskrår" i uSkyrslur um landshagi a

Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls - Taxti fyrir Eyjafjaroar s^slu i Islands

Norbur -amli, gildandi fra mibju Maji månabar 1838 til

somu tfbar 1839.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 32 36 32 29

2(ifard.l838) 3 93 23 78 19

64 28 9 22 Vi

43 27 56 22

29 27 60 22

30 26 48 . 21

!

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. s. 1—3).
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1838.

18. Januar.
A. Nr. 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12 ..... .

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

„ — 18 ..... .

— 19 ..... .

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

- 40

- 41

- 42

- 43

— 28 . .

— 29 . .

— 30 . .

P. Nr. 31 . .

— 32 .... .

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38 .... .

— 39 • . • . .

Silfurmynt. Hundrafc. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

2 23 22 38 18

13 70 ya 13 70 ya 11

10 34 13 77 ya 11

• 22 27 48 22

• 18'/* 23 12 18 ya

• 19 23 72 19

• 15 18 72
É

15

• • 1 •

22 y» 14 6 11

• 25 ya 7 93 ey»

9 11 24 9

• 64 13 32 io y«

75 11 69 9'/a

» 30 37 48 30

• 26 32 48 26

• 1 •

3 70 22 36 18

3 64 22 9 17 ya

3 43 20 66 16 >/•

2 58 15 60 12'/a

I 1 V

1 30 19 66 16

1 30 19 66 16

1 20 ya 18 19'/a n ya

3 75 15 12 12

3 3 18 18 14'/a

2 40 14 48 ny*
2 13 17 8 13 ya

1 47 17 84 14 Va

2 90 17 60 14

1 7 17 48 14

3 64 22 » 17 ya

» • u

3 16 38 • 30 '/a

45 22 48 18

85 1/9
• • 17

1 13 • 22

Mefcalverfc å hverju hundra&i og hverri alin i fyr-

UJldum landaurum ver&ur:
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Eptir Litr. A, eour i frISu ...... 24.40 1 '* 19 1

/* 4838.

r- B, i ullu, smjori og t61g 23.27 187a ^j^r— C, — ullar tévinnu . . . 18.32 UVa
— D, — fiski 20.1 6Va 16

— E, — lysi 19.1 8% fBVfi

— F, — skinnavoru .... 16.81 13Vfi

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meo 6,

s^nir meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 36 Sk. [og alin] 16 Sk.

Frioriksgåfu J>ann 18. Januarii 1838.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Gapitelstaxt for Thingoe Syssel i Norder-Amtet, 18- Januar,

fra Medio Mai 1833 til samme Tid 1839. Frederiks-

gave den 18. Januar 1838. — Islandsk: Original-
»

Gjenpart paa et Halvark i Folio, trykt som Schema og udfyldt

med Tallene ved Udfærdigelsen; jevnf. Sig. Hansen: MUm
verolagsskrår" i

<t
Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2,

234 ff.

Capituls-Taxti fyrir j>ingeyjar syslu i fslands Norour-

amti, gildandi fra mioju Maji manaoar 1838 til sbmu

ttøar 1839.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 1
1 28 35 V« 28 35 V* 22 !

/a

2(ifard. 1838)3 56 21 48 17

3 . . . . 4 52 27 24 22

4 .
,

3 43 27 56 22

5 . 2 22V« 28 78 23

6 , , . . 3 35 26 88 21 %
7 . . . ... 2 20 22 8 177*

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anfcirte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1—3).

XI. IL 10

»
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1838.

18. Januar

Gapitelstaxt for Norder-Amtet.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

A. Nr. 8

— 9

B. Nr. 10

— 11 ..... .

— 12 ..... .

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24 ..... .

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

bd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

4 36 14 36 1 1 yt

1 33 15 12 12

w 22 27 48 22

» L7!/a 21 84 17 y2

17 21 24 17

15 18 72 15

» 39 12 18 10

20 12 48 10

» 26 8 12 67a

sy* 10 60 8 7a

» 58 12 8 97a

73 11 39 9

30 37 48 30

» 24 30 24

i) » W M

3 33 20 6 16

3 45 20 78 167a

2 60 15 72 127v

2 41 14 54 1
1 7*

» » D

1 29 19 51 157a

1 26 V« 19 13 7* 157a

1 8 16 24 13

2 82 11 40 9

2 42 13 60 11

1 52 9 24 772

1 22 9 80 8

)> 91 11 36 9

2 12 12 72 10

i 7 17 48 14

3 47 20 90 17

1 48 20 » 16

2 62 y* 31 78 25 7a

D 58 29 u 23

1 74 » li 14

1 6 » • 207a

Mebalverb å hverju hundra&i og hverri alin

fyrtoldum landaurum verfcur:
1

Eptir Litr. A, efcur i fri&ir 23.53 V* 19

— B, ( ullu, srajori og télg 22.33 18

i
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Eptir Litr. G, i ullar tévinnu . . . 16.77 13V» 1838.

— D, — fiski 17.76V* 1.4

— E, — Iysi UVs
— F, — skinnavbru 12.24 10

En meoalverca summa allra landaura, skipt meo 6,

s^nir meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 18 Rbd. 49 Sk. [og alin] 15 Sk.

Fri&riksgåfu }>ann 18. Januarii 1838.

B. Thorarensen. * Eptir constitution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula 18. Januar.

Sysseler i Oster -Amtet, fra Medio Mai 1838 til

samme Tid 1839. Frederiksgave den 18. Januar

1838. — Islandsk: Original- Gjenpart paa et Halvark i'

Folio, trykt som Schema og udfyldt med Tallene ved Udfær-

digelsen )
jevnf. Sig. Hansen: uUm verolagsskrår" i „Skyrslur

um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Norbur- og Subur-Miila s^slur

f Islands auslur-amti, gildandi fra mioju Maj'i månaoar

1838 til sbmu tioar 1839.

Silfurmynt. Hundrao. Alin.

é Rbd. Ubsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 1 1

x • # • . 25 32 25 32 20

2(i'fard. 1838)3 95 23 90 19

3 . 4 63 Va 27 93 22 y2

4 . . . . 3 57 »/, 28 76 23

5 . 2 35 28 36 22Va

6 . 3 48 28 » 22 '/a

7 .... . ,. 2 24 22 48 18

8 , 14 23 14 23 1 1 «/a

9 .... . , 11 34 15 18 Va 12

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anforte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1—3).

10*
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4838.

18. Januar.
9 •

• • • •

B. Nr. 10 .

— 11 .

— 12 .

— 18 .

C. Nr. 14 .

— 15 .

— 16 .

— 17 .

— 18 .

— 19 .

— 20 .

— 21 .

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28 ..... .

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36 ..... .

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

Silfurmvnt. Hundrao. AlinXXXlll •

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

i 22 27 48 22

D 19 23 72 19

21 26 24 21

II 16 20 16

U 29 9 6 7

24 15 » 12

» 34 10 60 8«/a

i 7'/* 9 36 7Vi

» •65 13 52 11

i 20 18 12 14 Va

85 43 72 35

28 85 28
A
4 4 O A24 24 19 Va

3 86 »/a 23 39 18 '/i

3 67 22 18 18

3 8 18 18 14 '/i

2 43 l

/a 14 69 12

1

»

52 Vi

i)

23 19'/a 18 Vi

1 47 E

/i 22 40 '/a 18

1 85 20 45 16 '/a

3 91 15 76 12 '/a

3 32 20 n 16

2 41 14 54 11 Va

1 66 '/a 13 52 11

1 55 18 84 15

2 79 16 90 13 '/a

» 7 17 48 14

3 68 '/a 22 27 18

1 88 36 64 29 '/a

8 37 n 29 '/a

» 46 23 » 18'/a

» 91 » i 18

95 '/i » » 19

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i fyr

to'ldum landaurum verfcur:

Eplir Litr. A, eour i fribu 23.77Va 49

B, — i ullu, smjbri ogt61g 24.36 49 1
/«

— C, — ullar t6vinnu . . . 49.30 45V2
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18. Januar

Eptir Litr. D, i fiski 20.53 I6V2 1838.

— E, — lysi 22. 3 17V«

— F, — skinnavoru .... 16.71% l3Va

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meo 6,

synir meoalvero allra mebalveroa

[hdr.] 21 Rbd. 13 Sk. [og alin] 17 Sk.

Frioriksgåfu J>ann 18. Januarii 1838.

B. Thorarenseu. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Forordning ang. Griminalvæsenet paa Island. 24. januar.

Kbavn den 24. Januar 1838. — Bekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1838, samt i Islands for-

skjellige Jurisdictioner : 1838 i Reykjavik, Vestmannbe, Arnæs,

Gullbringu og Kjdsar samt Borgarfj ords Syssel; 1839 i Skapta-

fells og Rangårvalla Syssel, alle Vester-Amtets Sysseler und-

tagen i Stranda Syssel, og alle Sysseler i Nord- og Oster-

Amtet. Canc. 3. Depart. Registr. 1837—1839, fol. 191 b (1838,

Nr. 655»). Original-Aftryk hos Schultz 32 Sider i 4 to
. Forste Side

Titelblad, den danske Titel overst, nedenfor den islandske, det

Ovrige af Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider 2—30 den

danske Text med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige

Sider 3—31 den islandske Text uden Underskrifter ; den sidste

Side blank. 0611. Tid. for 1838, S. 401-413, 417—427, 433-442,

449-457, 465—47C (med Motiver). Qvart. Porr. for 1838,

S. 5—16; Schou XXII, 3—14. Jevnf. Roesk. Stændertid. S.

906—955. — Islandsk: Original- Aftryk hos Schultz med

den danske Text (see o venforJ.

Forordning angaaende Criminalvæsenet paa Island.

Vi Frederik den Sjette, &c. G. v. Ligesom det

ved Reskript af 19. Februar 1734 er befalet, at alle i

Island forefaldende Sager om Drab og Tyverie skulle

paakjendes efter Kong Christian den Femtes Norske

Lov, der i Henseende til disse Materier stemmer med

samme Konges Danske Lov, og den i Aaret 1565 con-

firmerede saakaldte Store-Dom, der i benævnte Reskript

benævnes som den vigtigste særegne islandske Anord-

ning Misgjerningssager angaaende, der indtil videre



4 50 For. ang. Criminalvæsenet.

1838. skulde blive i Kraft, ved senere Anordninger er blevet

24. Januar, næslen aldeles afskaffet, saaledes er det befundet, at

^—
hvad Jonsbogon, fornemmelig i sammes Mannhelge- og

Tyvebalk, saavelsom andre gamle islandske Love inde-

holde om "Misgerningers Afstraffelse, saa godt som

ganske er gaaet af Brug, og at det derhos i sig selv

deels er dunkelt og uforstaaeligt, deels upassende til

de nuværende Forhold, og uovereensslemiiiende med

de Love, som ere blevne indførte paa bemeldte Land

angaaende Straffene for nogle af de vigtigste Forbry-

delser, saavelsom med den nu sammesteds gjeldende

Reltergangsmaade, men at det derimod, saavel med

Rensyn til Lovenes indvortes Beskaffenhed, som for at

gjore Ende paa den Uvished, som den nuværende Rets-

forfatning forer med sig, vil være særdeles tjenligt for

Vore kjære og troe Undersaatter paa Island, i for-

nævnte Henseende fuldslændigen at deelagtiggjores i

den almindelige for Vort Rige Danmark gjeldende Lov

og Ret. Vi have derfor besluttet, at gjdre de her i

Danmark gjeldende Straffelove gjeldende paa Island,

dog med nogle Undtagelser og nærmere Bestemmelser,

som de særegne Forhold paa dette Land kræve. I

Forbindelse hermed have Vi end videre været betænkte

paa med Hensyn til Misgjerningssagers Forfølgelse, hvor-

ved der allerede, i Folge forhen udgivne Befalinger,

paa Island forholdes efter de her i Riget i Almindelig-

hed gjeldende Love, dog under Iagttagelse af enkelte

særegne for bemeldte Land givne Forskrifter, at ind-

fore nogle hensigtsmæssige Forbedringer i de for Ti-

den sammesteds gjeldende Regler.

Efter at Vi om alt dette have indhentet allerunderd.

Betænkning fra Vore troe Provindsialslænder for Sjæl-

land, Fyens og Lollands* Falsters Stifter samt for Is-

lands og Færoerne, byde og befale Vi allernaad. som

folger: N^^^^;^^^^ '>V^ v1^ .
^"-^>^t -%Vfm'fl

1) Kong Christian den Femtes Danske Lov skal,

i Forbindelse med de senere Anordninger, hvorved
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samme er blevet forandret eller nærmere bestemt, og 1838.

under Iagttagelse af de særlige Regler, som indehol- 24. Januar,

des i de folgende §§, for Fremtiden være den alminde-

lige Regel, hvorefter alle paa -Island forefaldende For-

brydelser skulle behandles og straffes, saa at den

samme Ret, der med Hensyn til Misgjerninger , disses

Behandling og Afstraffelse, i Almindelighed gjelder i

Vort Rige Danmark, med de Undtagelser og nærmere

Bestemmelser, som i det folgende ville blive fremsatte,

ogsaa skal være gjeldende paa Vort Land Island, hvis

ældre særegne Love om disse Gjenstande fra nu af

skulle være ophævede. — 2) Foranfbrte Vor Befaling har

dog alene Hensyn til de almindelige Straffelove, der

ere grundede paa de Egenskaber ved de forbudne

Handlinger, som disse have tilfælles, hvad enten de

begaaes paa Vort Land Island eller i Vort Kongerige

Danmark. Den strækker sig saaledes ingenlunde til

de Straffebestemmelser, som ere givne, for at omhegne

en eller anden i bemeldte Vort Rige eller et enkelt

Sted i samme indfort særdeles borgerlig Indretning,

som enten aldeles ikke finder Sted paa Island, eller

som der har faaet en egen anordningsmæssig Forfat-

ning. Saadanne Straffebestemmelser kunne i Island

aldrig have en umiddelbar Anvendelse, hvorimod de

dog kunne komme i Betragtning som Analogie, naar

en særegen Lov sammesteds mangler, men en saadan

Aarsagers Lighed finder Sted, som kan hjemle analo-

gisk Anvendelse af Lovene. Ibvrigt vil det, hvad for-

bemeldte særegne Indretninger angaaer, i et og alt

forblive ved de for Island givne særdeles Anordninger,

saalænge indtil Vi finde for godt deri at gjbre nogen

Forandring. Saaledes ville t. Ex. de Straffebestemmel-

ser, som indeholdes i de islandske Handelsanordninger,

blive ved Magt, uden at de Danske Anordninger for- •

saavidt kjinne blive at fblge. Endelig skulle og de

særegne Politieanordninger, som ere givne for Island,

t. Ex. angaaende Lbsgjængere, fremdeles beholde deres



152 For. ang. Criminalvæsenet

1838. Gyldighed. — 3) Da Pengestraffe af lige Størrelse, paa

24. Januar. Grund af den ringere Formue som findes paa Island,^00~*~°*^
fier ville være mere følelige., end andetsteds i Vore

Lande, saa blive alle Pengeboder, som findes bestemte

1 de for Danmark givne Love, naar de skulle anven-

des paa Island, at nedsætte til det halve Belob af det,

der i bemeldte Love er fastsat; hvilket, naar plisse kun

have foreskrevet den hbieste og ringeste Grad af Bo-

derne, men iovrigt overladt den nærmere Bestemmelse

til Domstolene, bliver at forstaae svaledes, at Boderne,

under de mest formildende Omstændigheder, kunne

paa Island nedsættes til det Halve af den lovbestemte

Mulkts ringeste, og, under de mest skjærpende, ikke

maa overstige det Halve af dens hbieste Grad. —
4) Hvor de for Danmark gjeldende Love foreskrive Straf

af Friheds Tab paa en Tid , som ikke er længere end

2 Aar, bliver istedetfor saadan Straf corporlig Revselse

af Riis at anvende paa Island, saalænge til hensigts-

mæssige Fængsler og Straffeanstalter kunne indretles

sammesteds, a) Denne Revselse skal, hvor den i hine

almindelige Love hjemlede Straf vilde udgjbre 2 Aars

Arbeide i en Straffeanstalt, være 3 Gange 27 Slag, til-

deelte den Skyldige inden lukte Dbre, i Sysselman-

dens og tvende Retsvidners Paasyn, men, hvis Slraffe-

tiden vilde have været under 2 Aar, bliver Slagenes

Antal forholdsmæssig at formindske, saaledes at de dog

aldrig blive færre end 27 Slag. b) Hvor den alminde-

lige Straf i Overeensstemmelse med Forordningen af

12. Juni 1 81 6 § 5 eller andre Anordninger blot vilde

have bestaaet i Fængsel paa Vand og Brod, bliver lige

Revselse, men i en forholdsmæssig ringere Grad, at

anvende, dog skal Slagenes Tal i intet Tilfælde være

ringere end 10. c) Saafremt endelig kun simpelt Fæng-

sel, efter de almindelige Danske Love, vilde have været

forskyldt, bliver den Skyldige enten at ansee med en

Mulkt fra 5—30 Rbd. efter Sagens Beskaffenhed og

den Paagjeldendes Vilkaar, eller, hvis en saadan Mulkt

i
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efter Omstændighederne og i Særdeleshed den Skyl- 1838.

di^es Forfatning ei er anvendelig, bliver ossaa i dette 24. Januar.

Tilfælde den ovenanførte legemlige Revselse at anvende,

dog at Slagenes Antal efter Omstændighederne kan

nedsættes til 6. — 5) Ingen af de ovenmeldte Revsel-

ser skal betage den Straffede sin borgerlige Ære, dog

bor den, der træder istedetfor Hensættelse til Arbeide

i Straffeanstalterne, have til Fblge at den Skyldige, for

en saa lang Tid, som dette Straffearbeide skulde have

varet, hvilken derfor ogsaa bliver at bestemme i Dom-

men, bliver under Politiets særdeles Tilsyn, saa at han

ikke uden foregaaende Anmeldelse for Repstyreren

noaa forlade Reppen, eller, uden lige Anmeldelse for

Sysselmanden, Sysselet. Forbvrigt skal, naar en Saa-

dan flytter fra et Syssel til et andet, den Sysselmand,

fra hvis Jurisdiclion han flytter, naar han udfærdiger

Passet for ham, underrette Sysselmanden i det Syssel,

hvor den Paagjeldende tager Bopæl, om Flytningen,

for at der strax, ved dennes Ankomst til Jurisdiclionen,

'kan meddeles vedkommende Repslyrere de fornbdne

.Forholdsregler; naar den Paagjeldende derimod ikkun

flytter fra Rep til.Rep, skal Repstyreren herom under-

rette Sysselmanden. — 6) I de Tilfælde, hvor, efter de

for Danmark gjeldende Love, Bbrn under 15 Aar skulle

straffes med Riis, kan Straffen, hvor ikke Forseelsens

Grad eller andre Omstændigheder skulde tale derimod,

under behbrig Opsigt fuldbyrdes af Forældre eller

Værger; men i modsat Fald bliver der at forholde

efter § 4 Litr. c. — Hvilket af disse Alternativer, der

i det givne Tilfælde skal tinde Sted, bliver at bestemme
1 Dommen. — 7) Naar det herefter maalte behage Os
at gjbre nogen Forandring i de almindelige Danske

Straffelove, skal denne Forandring og være gjeldende

for Island, saafremt Vi ikke, paa Grund af særdeles

Omstændigheder, i saa Henseende maatte gjbre en

særegen Undtagelse. Dog blive med Hensyn til slige

nye Straffebestemmelsers Anvendelse, de samme Reg-
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1838. ler at iagttage som foreskrives i §§ 2— 6. — 8) Skjondt

Januar, de almindelige nu for Danmark gjeldende Tyvslove,

saalænge indtil Vi maatte finde for godt deri at gjore

en Forandring, ogsaa med de i § i hjemlede Modifica-

tioner fremdeles skulle gjelde for Island, saa skulle

dog de, som paa Island sljæle Faar paa Marken, samt

de, der udtage og stjæle af Folks Fæ- og Faarehuse

enten Faar eller nogen af de i Forordningen af 4.

Marts -1 690 nævnte Kreaturer, ansees efter Omstændig-

hederne med Straf fra 3 Gange 27 Slag af Riis indtil

5 Aars Arbeide i Kjøbenhavns Rasphuus for Mands-

personer, eller i Sammes Forbedringshuus, hvis den

Skyldige er en Qvindesperson. For anden Gang be-

gaaet Tyverie af de fornævnte Slags bliver lige Arbeide

fra 4—8 Aar at anvende. — 9) Naar Nogen, som er

fundet skyldig til at udrede Boder, ikke seer sig istand

til strax at udrede samme, bor Amtmanden give ham

en efter Omstændighederne passende Frist, som dog

ei maa overstige Va Aar, for at han i dette Tidsrum

kan skaffe det fornodne Belob tilveie; dog bor saadan

Frist ei tilstaaes ham, med mindre han enten kan

gjore tilfredsstillende Forklaring om et Arbeide, hvor-

med han, efter Rimelighed, kan erhverve det fornodne

Belob, eller der ibvrigt er en anden sandsynlig Udvei

for ham til at • tilveiebrinqe samme. Ovrteheden bor

endog saavidt mueligt være den Skyldige behjelpelig

til at .erholde Ledighed til, ved Arbeide for det Offent-

lige eller for privat Mand, at forljene hvad der til Ud-

redelse af Boderne behoves. Men forsaavidt den Paa-

gjeldende ikke, i Medhold af det Foranfdrte, kan tilveie-

bringe de skyldige Boder, bliver han efter Amtmandens

Resolution at ansee med 6—20 Slag af Riis i Forhold

til Mulktens Størrelse og de Øvrige Omstændigheder.

— 10) 1 alle Tilfælde, hvor en Forseelse ei kan ud-

falde til hoiere Straf end Boder, kan Sagens Forfølg-

ning til Dom, med Amtmandens Samtykke, bortfalde,

naar den Paagjeldende mindelig vil erlægge den Mulkt
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hvortil han, efter de gjeldende Love, har gjort sig 1838.

skyldig, og derhos de Bekostninger, som maatte være 24. Januar,

paalbbne i Anledning af Undersogelsen. Om end Mulk-

tens Storrelse ikke er aldeles lovbestemt, kan dog

denne Afgjorelsesmaade finde Sted, naar vedkommende

Amtmand skjbnner, at den tilbudne Mulkt staaer i et

passende Forhold til Forseelsens Beskaffenhed og de

civrige Omstændigheder, der ved Bestemmelsen af

Mulktens Storrelse vilde være at tage i Betragtning,

lovrigt er det en Selvfdlge, at den Mulkt, som Nogen i

de foranfdrte Tilfælde, med Overøvrighedens Approbation,

har at erlægge, baade med Hensyn til Afsoning efter

§ 9, og til Straffens Skjærpelse i Tilfælde af Forseel-

sens Gjentagelse, skal have samme Virkning, som om

saadan Mulkt var ham paalagt ved Dom. — I1) 1 Hvad

i Særdeleshed Hors -Forbrydelsen angaaer, da ville Vi,

at Straffen, i det Væsentlige i Overeensstemmelse med

de for Tiden gjeldende Anordninger, skal være forste

Gang Boder fra 8— 15 Rbd. til Justitskassen, og anden

Gang fra 16—30 Rbd., men findes Nogen oftere i slig

Forseelse vil Straflen blive 27 til 2 Gange 27 Slag

Riis, dog at, naar Omstændighederne tale derfor, en

Mulkt fra 32—60 Rbd. kan træde i Stedet. Og ligesom

§ 10 vil finde Anvendelse i Henseende til Bestemmel-

sen af fornævnte Boder, saaledes vil der, naar disse

skulle afsones, være at forholde efter § 9. Saa skal

og Amtmanden fremdeles være bemyndiget til efter

Omstændighederne at eftergive Hor-Straffen, naar den

fornærmede Ægtefælle, som vil forisætte Ægteskabet,

derom nedlægger Forbon, dog kun hvor der ingen

Anledning er til at antage, at hin Forbon har sin

Grund i en lastværdig Overeenskomst om, med Lige-

gyldighed at ansee Brud paa den ægteskabelige Tro-

skab, og heller ikke nogen anden særdeles forargerlig

Omstændighed har været forbunden med Forseelsen.

*) Canc. Skriv. 29. Septembr. 1842.
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1838. Saa bor den fuldkomne Eftergivelse ikke heller kunne

Januar, finde Sted, uden for forste Gana becaaet Forseelse,

hvorimod den fornærmede Ægtefælles Forbon med

Hensyn til den, som findes skyldig i anden Gang be-

gaaet Forseelse, ei kan have videre Virkning, end at

Mulkten kan nedsættes indlil 8 Hbd., og naar Forseel-

sen oftere er begaaet, kan Ovrigheden ingen Nedsættelse

bevilge i den derfor oven fastsatte Straf. I ovrigt kan

hverken den Eftergivelse af Straffen for forste Gang

begaaet Hoer, eller den Nedsættelse i Mulkten for an-

den Gang begaaet Forseelse, som Ovrigheden i Med-

hold af det Foranfbrte er bemyndiget til at forunde,

betage Forseelsen noget af den Virkning, den skal

have paa Straffen i Gjentagelses Tilfælde. — 12)
1 Den

som 3 Gange har gjort sig skyldig i Leiermaal med

forskjéllige Personer, straffes med Boder som for forste

Gang begaaet Hoer; for fjerde Gang begaaet Leiermaal

med forskjéllige Personer anvendes den for anden

Gang begaaet Hoer fastsalte Bod, og for end yderligere

gjentaget Leiermaal med forskjéllige Personer straffes

den Paagjeldende som for tredie Gang begaaet Hoer.

Hvad det Slags Leiermaal angaaer, som de hidtil

gjeldende Love, paa Grund af skjærpende Omstændig-

heder, have gjort til Gjensland for nogen særdeles

Straf, da bliver den Skyldige, om det end er dens

forste Forseelse, at ansee med den ovennævnte for

tre Gange begaaet Leiermaal med forskjéllige Personer

bestemte Straf; dog indbefattes herunder ikke Blod-

skam, saalidet som Voldtægt, ei heller de Leiermaal,

paa hvilke Lovens 9. B. 2. G. 5. Art. enten umiddel-

bar eller analogice kan anvendes, eller det der om-

handles i Forordningen af 9. Juli 1745, thi med Hen-

syn til alle slige* Forbrydelser skal der uden videre

forholdes efter de for Danmark gjeldende Love. lovrigt

bliver Lovens 6. B. 13. G. 3. Art. sammenholdt med

) Canc. Skriv. 13. Mai 1841
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Forordningen af 1% Juni 1827 nole at overholde, den 1838.

sidste dog med den Forandring i Straffen, som flyder 24. Januar,

af nærværende Anordnings § 4, hvorimod Budet i An-

ordningen angaaende et og andet i Ægteskab og imod

Løsagtighed, m. v., dateret 3. Juni 1746, § 4 2 sidste

Membrum, bortfalder. Det er derhos en Selvfølge, at

vedkommende Overøvrighed bor fjerne de Personer, i

Henseende til hvilke Lovens 6. B. 4 3. C. 3. Art. og For-

ordningen »af 12. Juni 4 827 bringes i Anvendelse, saa

langt fra hinanden i et Syssel, som efter Omstændig-

hederne maatte findes fornødent. — 4 3) 1 Henseende

til Arrest paa Personer, der ere sigtede for Misgjernin-

ger, bør vel de i Danske Lov og tilhørende Anordnin-

ger herskende Grundsætninger for Fremtiden tjene til

Regel. Men da Fangeholdet paa Island er forbunden

med særdeles Besværlighed og Bekostning for det

Offentlige, saa bliver del dog saa meget som muligt

at indskrænke. Dommeren skal derfor, efterat Præli-

minair-Forhøret er sluttet, være bemyndiget til. saafreml

der, efter samtlige Sagens Omstændigheder, ingen An-

ledning er til Frygt for Undvigelse, at fritage den Sig-

tede for den Arrest, som han, efter Beskaffenheden af

den Forbrydelse, hvorfor han er sigtet, i Forbindelse

med de Oplysninger, som desangaaende ere fremkomne,

kunde være undergivet, og det enten mod, eller, efter

Omstændighederne, endog uden Caulion. Dog bør

heraf ikke gjøres Brug, hvis Forbrydelsen er af det

Slags, hvorfor Loven fastsætter Livsstraf, eller nogen

af de Straffe, der komme Livsstraf nærmest. Saa bør

Dommeren og, hvor den Paagjeldende , i Medhold af

den foranførte Regel, indtil videre befries for personlig

Heftelse, tilkjendegive denne, at han ikke maa forlade

Sognet eller hvilketsomhelst Distrikt, hvortil det, efter

Omstændighederne, findes fornødent at indskrænke

ham, men at han derimod uden Ophold har at ind-

finde sig, naar han af Dommeren kaldes, og at han,

hvis han sidder Dommerens i saa Henseende givne
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1838. Befalinger overhorig, strax kan vente at blive heftet.

24. Januar. Dommeren kan endvidere, hvis han, efter Omstændig-

hederne, finder det tjenligt, paalægge den Sigtedes

Husbond eller en eller flere andre paalidelige Mænd,

at have vaagent Oie med ham, og strax at gjore An-

meldelse, naar han egenmægtig forlader sit Opholds-

sted, eller der opstaaer Mistanke om at han vil und-

vige, lovrigt blive Fangerne fremdeles at bevogte hos

den Repstyrer eller anden Mand, hos hvem Sysselman-

den finder, at Fangen, saavel med Hensyn til Localet,

som Mandens Paalidelighed, kan være sikkrest bevaret.

Til farlige Fangers Bevogtning skulle Reppens 'Bander

tilsiges efter Omgang og Sysselmandens Bestemmelse.

For Bevogtning, saavel for Localet som for Vagtholdet,

tilkommer Vedkommende, i Overeensslemmelse med

Sportelreglementet af 10. September 1830 §72, 1 Rbd.

ugentlig. For Fangernes Forpleining maa, alt eftersom

disse arbeide hos Arrestholderen eller ikke, betales

fra 8 Skilling daglig indtil 1 Rbd. ugentlig efter Amt-

mandens nærmere Bestemmelse. — 14) Dommeren bor

og, om end den Paagjeldende skaanes for personlig

Arrest, hvor Omstændighederne fordre det, seqveslrere

dennes Eiendele, eller saameget deraf, som findes for-

nødent til Sikkerhed for Omkostninger og Skades Er-

statning, samt hvad der ellers kan blive at udrede af

ham. Det saaledes Seqvestrerede maa ikke uden

Dommerens Samtykke afhændes, pantsættes eller bort-

flyttes, inden alt hvad der i fornævnte Henseende paa-

ligger den Sigtede er udredet, hvormed det nalurlig-

viis og maa staae ved Siden, dersom han ved endelig

Dom vorder frilaget for alt saadant Ansvar. — 15)

Forfølgningen af Forbrydelser kan paa Island iværk-

sættes af Sysselmanden, uden at nogen Ordre hertil

fra Amtmanden er fornoden, dog bor der snarest

muligt gjores Indberetning til denne Ovrighed angaa-

ende Sagens Beskaffenhed, og hvad der i samme er

foretaget. Saa skal og Aktors Udnævnelse for Frem-
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tiden bortfalde ved Underretterne, hvorimod det ikke 1838.

skal nægtes den Tiltalte at faae en god Mand beskik- 24. Januar,

ket til sit Forsvar, naar han attraaer det, hvorom hans

Erklæring altid bor afgives. Derimod har enhver Dom-

mer paa det omhyggeligste at sbrge for, at Intet efter-

lades, som kan tjene til Sagens fuldstændige Oplysning,

og derved ikke lade det sig være mindre magtpaalig-

gende at fremskaffe enhver Oplysning, som kan tjene

til den Sigtedes Frifindelse eller til Nedsættelse i den

Straf, der kan blive ham at idomme, end at tilveie-

bringe Beviserne om hans Skyld, hvilket og Vor Lands-

overret haver at iagttage, ligesom det og af Vor Hbieste-

ret vil blive nbie paaseet. Sysselmanden har selv at

foranstalte det Fornbdne til Underretsdommens Indank-

ning for Landsoverrelten, naar den Dbmte det begjærer,

og Sagen ikke efter Forordningen af 11. Juli 1800 §10

er inappellabel. Det samme haver Sysselmanden og at

iagttage, naar Dommen gaaer ud paa Strafarbeide for

Livstid eller hoiere Straf, om endog den Domfældte ei

begjærer Appel. Men hvor ingen saadan Straf er fast-

sat ved Dommen, og den Dbmte ei begjærer Appel,

bliver dog Underretlens Dom ikke at fuldbyrde forend

det til Amtmanden er indstillet og ved dennes Resolu-

tion afgjort, om den, paa Justiliens Vegne, bor ind-

stævnes, og naar Amtmanden dertil finder Anledning,

gjbr han fornoden Indstævnings Paategning, som Sys-

selmanden foranstalter forkyndt. Ibvrigt bliver det

herved at iagttage, at Dommen ei alene bor indstævnes

paa Justiliens Vegne til hoiere Ret, naar Amtmanden

antager at den Sigtede ureltelig er frifunden, eller at

Straffen er mindre, end den efter Loven burde være,

men og naar han maatte skjbnne at Dommen, uagtet

den Domfældte erklærer sig tilfreds, maatte være gaaet

denne for nær. — 16) Naar en Landsoverrelsdom kun

tilkjender den Paagjeldende en Straf af det Slags, som

omhandles i denne Anordnings § 4 Liltr. b og c, skal

denne ikke være berettiget til at forlange Sagen ind-
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1838. stævnet for Hoiesteret. Derimod bor dette ikke næg-

Januar. tes Nogen, der er domt til Straf efter sammes Litr. a,

ligesom det og iovrigt, i Henseende til Dommens Ap-

pellabilitet, skal forblive ved de almindelige Anordnin-

ger. — 17) De ifolge Reskriptet af 25. Juli 4 808 § 4

oprettede særskilte Sagefaldskasser skulle for Fremtiden

ophore, hvorimod de til Delinqventomkostningers Be-

stridelse fornodne Summer forelobig skulle udredes af

vedkommende Amtsrepartitionsfond
,
dog at der, hvad

i Særdeleshed det Aktorerne ved Vor Hoiesteret i is-

landske Sager tilkommende Salair angaaer, forholdes

efter Vort allerhbieste Reskript af 24. December 4 831.

lovrigt bor de i Delinqvenlsager medgaaende Udgifter,

efterat de derover indgivne Regninger ere reviderede

og approberede af Amtmanden, efter denne Embeds-

mands Foranstaltning, inddrives hos Delinqventen, eller

hvem der ellers efter Dommen haverat erstatte samme,

men, forsaavidt Erstatning ei saaledes kan faaes, bæres

Byrden af vedkommende Amtsrepartitionsfond, hvis Ud-

gifter lignes paa Amtels Beboere indtil videre paa den

hidtil brugelige Maade. Hvorledes der skal forholdes,

med fornævnte Sagefaldskasses Beholdninger og sammes

fremtidige Indtægter, forbeholde Vi Os nærmere at be-

stemme. — 4 8) Da Indholdet saavel af Vort Reskript

af 25. Juli 4808, som af det senere under 3. Mai 1816

udgivne, forsaavidt det endnu skal blive ved Magt, deels

folger af denne Vor Anordnings almindelige Regler,

deels særlig er optaget i samme, saa ville disse Re-

skripter for Fremtiden ikke komme i Betragtning.

Hvorefter de Vedkommende sig have allerunder-

danigst at rette. Givet i Vor kongelige Residentsslad

Kjobenhavn den 24. Januar 1838.

Tilskipan viovfkjandi misgjornfngamålum a Islandi.

Ver Fribrik hinn Sjotli , &c. G. v.: Eins og j)a&

meb konungsbréfi af 49. Februar! 4734 er skipab, ab
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bil i fslandi tilfallandi mål um manndråp og })jofnab 1838.

skuli dæmast eplir Christians kondngs hins fimta Norsku Januar.

Lbgum, sem i Li J J i li til |>essara efna eru samkvæm sama

konungs Dbnsku Lbgum, og så å årinu 1565 stabfesti

svokallabi stéri D6mur, er i J>vf fyrrléba kéngsbréfi

nefnist sem hin vigtugasla sérlega Islenzka tilskipun,

misgjbrbamålum yibvfkjandi , meb sibar ulgefnum til-

skipunum er nær {dvi ab ollu leyti af tekinn, svo er

J)ab og sbmuleibis profab, ab J>ab sem J6nsb6k, sérflagi

i hennar Mannhelgis- og fj6fabålkum , åsamt bbrum

gbmlum islenzkum logum, innihalda um misgjornmga

refsing, nu ab kalla sé oldungis ébrukanlegt orbib, og

ab J)ab )>arabauki i sjålfu ser ab nokkru leyti sé myrkt

og 6skiljanJegt, en ab obru leyti sé 6bagkvæmt nærver-

anda åstandi og 6samkvæmt vib J)au log, sem fyri nefnt

land eru litgefin vibvikjandi straffi nokkurra af ]>e\m

helztu glæpum, og lika vib^ann mi samaslabar gildandi

réttargångsmåla, en ab j)ab [>aråm6li, svovel meb lilliti

til laganna innvortis åsigkomulags, sem til ab enda J)å

évissu, er flylur af })vi nuveranda rétlar åstandi, muni

vera mjog gagnlegt fyri Vora kæru og truu undirsåta

å Islandi, ab J)eir i fyrgreindu lilliti verbi fullkomlega

hlullakandi { J)eim almennilegu fyri Vort riki Danmbrk

gildandi logum og rétti. Vér hbfum J)essvegna ålyktab

ab gjbra J>au slraflslog, er gilda hér i Danmbrk, gildandi

å Islandi, |)6 meb nokkrum undantekm'ngum og nåkvæm-

ari åkvbrbunum, er J)ess sibarnefnda lands sérlega

åsigkomulag krefur. I sameiningu hérmeb hbfum Vér

enn fremur fyrirhugab, i tiiliti til misgjbrm'ngamåla

rekslrar, — hver nu, eplir fyr ulgefnum skipunum, å

Islandi plagar ab ske eplir })eim hér i rfkinu almennt

gildandi logum, \)6 meb abgæzlu einslakra sérlegra fyri

flefnt land ulgefinna fyriskripta , — ab auka nokkrum

tilhlybilegum forbetrunum vib J)ær reglur, er nu sem

stendur eru samaslabar gildandi.

Eplir ab Vér um allt peiia hbfum utvegab allraund-

irgefnast ålit Vorra triiu umdæmisstanda fyri Sjålands,

xi. b. n
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1838. Fjons og Lålands-Falsturs stipti svo og fyrir Island og

24. Januar. Færeyjar, bjébum og skipum Ver allranåbugast sem
"^^"^^

eptir fylgir:

1) Christjåns komings hins fimta Donsku Log skulu,

i sambandi vib })ær seinni tilskipanir, hvar meb})au eru

orbin umbreytt ebur nåkvæmar akvbrbub, og meb ab-

gæzlu å })eim séiiegu reglum, er innihaldast i \>e\m héreptir

fylgjandi §§, eptirleibis vera su almenna regla, hvareplir

allir å Islandi tilfallandi misgjo'rmngar skulu mebhbndlast

og straffast, svo ab så sami réltur, sem i tilliti til mis-

gjormnga, })eirra mebferbar og refsingar, almennt

gildir i Voru riki Danmbrk, meb t)eim undantekningum

og nåkvæmari åkvbrbunum , er sibar i J)essari tilskipun

munu tilteknar verba, lika skulu vera gildandi å Voru

landi Islandi, hvers eldri sérlegu log um J>essi efni héban

af skulu aftekin vera. — 2) Vor fyrskrifaba skipun

Htur J)6 einungis til |oeirra almennu straffslaga, sem eru

grund vbllub å }>eim eiginlegleikum vib forbobin verk,

sem Joessi sameiginlega hafa, hvort heldur sem })au

framin eru å Voru landi Islandi ebur i Voru konungs-

rfki Danmbrk. Hun nær J>vf enganveginn til Jpeirra

straffsåkvarbana, sem gjbrbar eru til ab verja eina ebur,

abra i nefndu Voru riki, ebur å einhverjum einstbkum

stab i t>vf, innfærba sérlega borgaralega innrétting, sem

annabhvort bldungis ekki er til å Islandi, ellegar sem

f)ar hefir sérlegt form ut af fyri sig, eptir lagaboba

fyrimælum. SHkar straffsakvarbanir mega enganveginn

i Islandi einmilt takast til greina, hvaråm6t J)ær mega

yfirvegast til samliki'ngar, ef ^ar kynni ab vanta ein-

hverja sérlega lagaåkvbrbun, en slik Hking orsakanna

er fyrir heudi, sem geti heimilab laganna analogisku

brukun. Annars å J)ab, sem {)eim fyrnefndu sérlegu

innrétlfngum vibvikur, i einu og bllu ab mebhbndlast eptir

J)eim fyrir Island gefnu sérlegu tilskipunum, J)ångab til

Oss })6knast kynni ab gjbra J>arå einhverja umbreylfng.

|>annig skulu, til dæmis, J)ær strafl'sakvarbanir, sem

innihaldast i J)eim islenzku hbndlunar-tilskipunum, vera
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1 gildi, ån J>ess ab })eim ddnsku tilskipunum ab J)vf leyti 1838.

fylgja megi. Loksins skulu og )yær sérlegu polili'-lilskip- 24. Januar,

anir, sem gefnar eru fyrir Island, t. d. åhrærandi lausp

gångara, framvegis gildandi vera. — 3) far penfngaseklir

af jafnri slæro, af Jjeirri orsok ab formegunin er minni

å Islandi, })ar mundu vera tilfinnanlegari en annars-

staoar i Vorum lbndum, svo eiga allar peningasektir,

sem åkvaroabar eru i \>e\m fyri Danmork gefnu Ibgum,

t>egar Jpessi eiga ab heimfærast lil Islands, ab lækkast

til helmfngs jjeirrar upphæbar, sem tiltekin er f nefndum

lbgum; hvab J)6, [>egar J)essi hafa einungis fyriskrifab

J)å hæslu og minnstu stærb sektanna, en annars yfirlåtib

démslélunum Jæirra nåkvæmari åkvbrbun, a ab skiljast

svoleibis, ab seklirnar, })egar krfngumstæbur gefa sem

bezta b6t f måli, megi å Islandi lækkast til helmfngs

lagasektarinnar minnstu upphæbar, og ei megi sliga,

Jpegar flest mibar jjeim åkærba til åfellis, yfir helmfng

Jjeirrar hæstu. — 4) Hvar sem J)au fyri Danmork gild-

andi ibg fyriskrifa straff af frelsistjdni um visst tfmabil,

sem ekki er lengra en 2 år, å i stabinn fyri sh'kt strafF

Ukamleg refsing meb vendi ab uppaleggjast l Islandi,

[)ångab til ab tilhlybileg fångelsi og stroflunarhus geta

J)ar innréttub orbib. a) J>essi refsing skal, hvar J)ab i

tébum almennilegu lbgum heimilaba slraff mundi hlaupa

til tveggja ara erti^is f slrbffunarhusi , vera })risvar

sinnum 27 vandarhbgg, hver hinn seki skal Ifba innan

luktra dyra, ab syslumanninum og tveimur J)ingvottum

åsjåandi, en ef straffslfbin annars hefbi orbib lægri en

2 år, å tal hbggvanna ab mfnkast ab réttri tiltolu, J)6

svo, ab })au aldregi verbi færri en 27 hbgg. b) Hvar ,

hib almennilega straff, samkvæmt Tilskipaninni af 12.

Juni 4816 § 5 ellegar obrum lagabobum, einungis mundi

hafa verib fångelsi til vatns og braubs, å Hk refsing, en

ab réttri tiltolu vægari, ab uppåleggjast, J)6
svo, ab tala

hbggvanna f engu lilfelli sé lægri en 10. c) Ef hinn

seki loksins einungis hefbi unnib til einfalds fångelsis-

straffs eptir £eim almennilegu Dbnsku lbgum, svo å

11*
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1838. hann annabhvort ab alitast mefe sektum, fra 5—30 rik-

24. Januar, isbånkadala, eptir målsins åsigkomulagi og sjålfs hans

åstandi, en ef sh'kum sektum eptir kringumstæbunum,

og sérilagi åstandi hins seka, ekki verour vib komio,

svo å einnig i {>essu tilfelli su fyr umgetna h'kamlega

refsing ab uppåleggjast, J)6
svo, ab vandarhagganna

tala, eptir kringumstæbunum, geti lækkast til 6. —
5) Engin af })eim fyrnefndu refsingum må svipta hinn

straffaba sinni borgaralegu æru; 1>6 å sii, er sezt i

stabinn fy rir annars verbskuldab erfibi i strbfFunarhusum,

ab leiba })ab af ser, ab hinn seki, um svo långan tima,

sem J>etta strbffunar erfibi skyldi hafa varab, og sem

})essvegna lfka å ab åkvarbast i déminum, sé undirgefinn

politiisins sérlegu tilsj6n, svo ab hann ekki, ån J)ess

fyrifram ab lata hreppstjorann vita J)ab, må vikja ur

hreppnum, og ekki heldur ur syslunni, ån J)ess ab hafa

gefib syslumanninum hib sama til vitundar. Annars å,

J>egar slik perséna fer bygbum ur einni syslu i abra,

så syslumabur, ur hvers umdæmi hann vikur, undir

eius og hann utgefur passana fyrir hinn seka, ab ti I—

kynna syslumanninum i J>eirri syslu, hvar hann fær ser

absetu, J)essi b6lstabaskipti, til J)ess ab hlutabeigandi

hreppstjéri geti fengib naubsynlega åvfsun { \>wi tilliti,

undir eins og sakamaburinn kemur i umdæmib. Ef J>ar

å mét hinn sibast nefndi einasta j>annig vikur tir einum

hrepp i annan, svo å hreppsljérinn ab gefa syslumann-

inum [)ab til vitundar. — 6) I ^eim tilfellum, hvar bom,

^ngri en 15 ara, eiga, eptir Ipeim fyri Danmbrk gildandi

logum, ab strafrast meb vendi, må straffib, })egar ekki

yfirsjonarinnar stærb ebur abrar kringumstæbur råba

£ar frå, meb tilhlybilegri tiisjon ab framkvæmast af

foreldrum ebur formyndurum, en ef bbruvisi å stendur

skal hérmeb fara eptir § 4 Litr. c. — 1 d6minum å

J)ab ab åkvarbast, hvor af J^essum tveimur målum i pvi

umdæmda tilfelli veljast eigi. — 7) |>egar J>ab eptirleibis

kann ab J>6knast Oss, ab gjbra nokkra umbreyting i

tøehn almennilegu dbnsku straffslbgum, svo å ^essi
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umbreyting Hka ab.vera gildandi å islandi, ef Ver ekki. 1838.

knubir J>artil af sérlegum kringumstæbum, i sli'ku efni 24. Januar.

kunnum ab gjcira einhverja sérlega undantekmng; ])6

eiga, i tilliti lil sHkra n^rra straffsåkvarbana heim-

færingar, Ipær sdmu reglur ab abgætast, sem fyriskrifabar

eru i §§ % til 6. — 8) p6lt J)au almennilegu nii fyri

Danmork gildandi J)j6fnabarlog
,

f)ångab til oss kann ab

})6knast ab gjora einhverja umbreyting a J)eim, skuli

Hka framvegis gilda fyrir Island meb J>eim i § 4 heimil-

ubu lempunargreinum, svo eiga samt J)eir sem å Islandi

stela saubum dli, og somuleibis })eir, er nå og steia ur 1

fjår ebur fenabarhasum manna, annabhvort saubkindum

ebur einhverjum af I>eim i tilskipuninni af 4. Martsi 4 690

nefndu skepnum, ab alitast eptir krjngumslæbuhum meb

straffi fra ^risvarsinnum 27 vandarhoggum til 5 ara

erfibis i Kaupmannahafnar rasphiisi fyri karlmann, ebur

i sama slabar betrunarhusi , ef så seki er kvennmabur.

Fyrir samaslags tøofnab, framinn i annab sinn, å sama

erfibi, frå 4—8 åra, ab uppåleggjast })eim seka. —
9) J>egar einbver, hverjum loglega hefir verib uppålagt ab

gjalda sekta litlåt, ekki ser sig færan lil strax ab borga

t>au, å amtmaburinn ab selja honum, eptir kringumstæb-

unum, tilhlybilegan frest, sem })6 ekki må vera hålfu

åri lengri, til t)ess ab hann å })vi tfmabili geti litvegab

sektagjaldib; samt å slikur frestur ekki ab veitast honum,

nema ab hann annabhvort geti gefib nægilega skyrslu

um einhverja vinnu, meb hverri hann, ab likindum,

geti innunnib ser naubsynlega upphæb sektanna, ebur

Hklegt sé ab honum aubnist annar utvegur til ab nå

hinni somu. Yfirvaldib å jafnvel, ab svo miklu Jeyti

sem mftgulegt er, ab abstoba hinn seka til ab nå hentug-

leikum til ab innvinna ser [>ab, er vib ]parf til lukningar

sektagjaldsins, annabhvort meb vinnu å almennings ebur

einhverrar vissrar persénu kostnab. En ab svo miklu

ieyti så hlutabeigandi ekki, f mebhaldi f)ess hér fram-

færba, getur litvegab })ær seklir, er hann å i té ab låta,

hlytur hann, eptir amtmannsins iirskurbi, ab ålitast meb
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1838. 6—20 vandarhagga straffi, eptir tiltblu sektanna stærbar

24. Januar, og annara kringumstæba. — 10) I ollum tilfellum, hvar

yfirsj6nin ei getur unnio til hærra slraffs en sektagjalds,

må målsins sékn til doms, meb amtmannsins sam^ykki,

undanfellast, t>egar hinn seki gébviljuglega vill luka j}å

sekt, hverja hann, eptir J)eim gildandi logum, hefir

verbskuldab* og t>ar ab auki f>ann kostnab, sem })egar

kynni af rannsokninni ab hafa orsakazt. péli sektanna

stærb ekki sé algjfirlega åkvbrbub meb lcJgum, ma samt

J>essi lirlausnar-måti brukast, })egar hlutabeigandi amt-

mabur skynjar, ab J)ær lilbobnu sektabætur svari, ab

réltri tiltblu, til yfirsjénarinnar asigkomulags og annara

kn'ngumslæba, sem ættu ab koma, til yfirvegunar vib

åkvbrbun bétanna upphæbar. Ab bbru leyti er J)ab

sjålfsagt, ab J)ær bætur, sem nokkur f fyrgreindum

tilfellum, meb hins hærra yfirvalds sam^ykki, å ab

borga, bæbi meb lillili til afplånunar straffsins, eptir § 9,

og til refsingarinnar skerpi'ngar, {)egar yfirsjonin er

framin ab nyju, å ab hafa sbmu verkun, sem slikar

bætur hefbu verib honum uppålagbar meb d6mi. —
11) Ab J>vi leyti sem hérdomsbrolum sériiagi vibvikur,

viljum Ver ab straffib eiginlegast, samkvæmt J)eim mi

sem stendur gildandi lagabobum, skuli vera i fyrsta

sinn bætur, fra 8—15 rikisbankadala, til jiistizkassans,

og i annab sinn fra 16—30 rbdla., en finnist nokkur

optar sekur i slikri yfirsj6n, å straffib ab vera fra 27 til

tvisvar 27 vandarhagga, J)6
svo, ab l>egar kringumslæb-

urnar råba j^artil, bætur, frå 32—60 rikisbankadala,

komi i stab refsingarinnar. Eins og § 10 å ab takast

til greinar i tilliti til åkvarbanar fyrnefndra sekta, svo

å og, ef J)ær eiga ab afplånast meb refsingu, ab breyta

eptir § 9. Svo skal og amtmaburinn eptirleibis hafa

myndugleika til, eptir kringumstæbunum, ab eptirgefa

hérstraffib, J)egar f>ab hjénanna, m6t hverju brolib er

framib, og sem vill framhalda hjiiskapnum, gjbrir fyri-

b6n J)arum, — J)6
einiingis })egar svo stendur a, ab

engar Hkur séu til J>ess, ab téb fyrib6n sé grundvbllub
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å J>vi lastverba samkomulagi, ab skipta ser ekkert af 1838.

• sh'kum hjuskapar brotum, og heldur ekki nein onnur 24 - Januar,

sérlega hneixlanleg kringumstæba hefir verib sameinub
'

yfirsjéninni. Svo å og ekki heldur hin fullkomna eptir-

gjof sektanna ab veitast, nema fy ri Joab hérdémsbrot,

sem framib er i fyrsta sinn, hvaråmét fyribén })ess

bjénanna, sem saklaust er, meb tilliti til J)ess, er i

annab sinn er sekur orbinn, ekki getur haft frekari

verkun en f>a , ab sektirnar mega lækkast til 8 rbdla,

en J)egar yfirsjénin er optar drygb, må yfirvaldib ekki

veita neina lækkun å Jwi fyrir hana ab framan tiltekna

straffi. Annars getur hvorki téb uppgjcjf å straffinu

fyrir hérdémsbrot i fyrsta sinn, né sii lækkun å sekt-

unum fyrir }>ab, sem annab sinn er franiib, hverja

yfirvaldib, i mebhaldi Jjess fyrgreinda, hefir myndugleika
i

ab veita, svipt yfirsjénina ])vi minnsla af J>eirri verkun,

sem hun- å ab hafa å slraffib, ef hun optar drygb verbur*.

— 12) Så sem {)risvar hefir gjort sig sekan i Iegorbs-

målummeb abskiljanlegum persénum, straffist meb somu

sektum sem fyrir hérdémsbrot i fyrsta sinn
;

fyri legorbs-

brot i fjérba sinn meb abskiljanlegum persénum gjaldist

su fyrir hérdémsbrot i annab sinn åkvarbaba sekt, en

sé legorbsbrotib optar drygt meb abskiljanlegum persénum,

straffist hinn seki sem fyrir hérdémsbrot i j>ribja sinn.

Ab svo miklu leyti }>eim legorbssftkum vibvikur, fyri hver

J)au hingab til gildandi log, vegna skerpandi kringum-

stæba, hafa åkvebib nokkurt sérlegt straff, J)å å så seki,

t)étt J)ab sé hans fyrsta yfirsjén, ab ålitast meb j)vi fyr-

nefnda fyri legorbsbrot i J)ribja sinn meb abskiljanlegum

persénum åkvarbaba straffi; — samt er })elta engan-

veginn ab skilja um blébskomm, ebur naubgun, ebur

l)au legorbsbrot, til hverra Laganna 2. B. 2. K. 5. A.

annabhvort einmitt ebur analogice getur heimfærzt,

ebur J>ab sem umgetib er i lilskipaninni af 9. Juli

1745, meb tilliti til allra slikra afbrota å ab 6jju

leyti ab breyta eptir })eim fyri Danmork gildandi ltfgum.

Annars eiga bob Laganna i 6. B. 13. K. 3. A., sainan-
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1838. borin vib tilskipan af 12. Juni 1827, nåkvæmlega ab

24. Januar, haldast, hin sibarnefnda J)6
meb [>eirri umbreyti'ng å

""""^^^
straffinu, sem flytur af nærverandi tilskipunar § 4,

hvaråm6t bob tilskipunarinnar af 3. Juni 1746 § 12 i

sftustu grein, ura eitt og annab viovikjandi hj6nabandi

og legorbsmålum m. fl., gånga ur gildi. J>ab er hér ab

auki sjålfsagt, ao hib hlutabeigandi hærra yflrvald a ab

sorga Tyrir, ab Joær pers6nur, til hverra Laganna 6. B.

4 3. K. 3. A. og tilskipunin af 42. Juni 1827 eiga ab

heimfærast, fjarlægist svo langt hvor fra annari i somu

s^slu, sem eptir kringumstæbunum kann ab alilast

naubsynlegt. — 4 3) I tilliti til varbhalds })eirra persona,

sem åsakabar eru fyri misgjbrnfnga, eiga })ær i Donsku

Lbgum og tilheyrandi tilskipunum drottnandi grund-

vallarreglur eptiiieibis ab takast iil greina. En J)ar

fångahaldib å Islandi er mjbg brbugt og kostnabarsamt

fyrir almennfng, hlytur })ab samt ab takmarkast, ab svo

miklu leyti sem mbgulegt verbur. Domarinn skal J)ess-

vegna, eptir ab frumpréfib er til lykla leidt, hafa

myndugleika til, J)egar annars, eptir gjbrvbllum mals-

ins kringumstæbum, engin orsbk er til ab 6ttast fyri

burtstroku, ab vægja ])eim åsakaba fyri |)v( varbhaldi,

sem hann, eptir åsigkomulagi })ess afbrols, hvarfyrir

hann er akærbur, i sameinfng meb J)eim skyrslum, sem

J)ar um eru fram komnar, annars liba ælti, annabhvort

m6t vbrzlum, ebur jafnvel, eptir kringumstæbunum, ån

})eirra. Samt må enginn nota ser af J>essu leyfi, ef

afbrotib er Joesskonar, sem login leggja Hfsstraff vib,

ebur nokkurt af J^eim strbffum, sem gånga næst Iifs-

straffi. Lfka å d6marinn, J^egar så åkærbi, i mebhaldi

fyrgreindrar reglu, fyrst um sinn friast fra persénulegu

fångelsi, ab tilkynna ^essum, ab hann ekki megi vikja

lir sékninni, ebur neinu J>vf bygbarlagi, innan hvers

hans vera, eptir kringumstæbunum, ålfzt naubsynlega

ab hlj6ta takmarkast, en ab hann J)aråm6t, ån dvalar,

< eigi ab mæta, }>egar hann af d6maranum kallast, og

ab hann, ef hann ekki hlybir démarans skipunum i J)vf
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tilliti, megi fangelsis vænta. Démarinn må enn fremur, 1838.

ef hann, eptir krfngumstæbunum , ålitur J>ab gagnlegt,
24, Januar

uppåleggja husbonda hins åkærba, ellegar einum ebur

fleiri obrum åreibanlegum monnum, ab gæla vel ab

hø-num, og strax ab gefa hlutabeigendum til kynna, ef

hann af sjålfsdåbum yfirgefur sinn absetuslab, ebur

grunsemd gefst. ura J}ab, ab hann muni ætla ab strjuka.

Annars eiga fångarnir framvegis ab vaktast af })eim

hreppstjéra, ebur obrum manni, hjå hverjum syslumanni

virbist ab fånginn, bæbi i tilliti til husakynna og manns-

ins åreibanlegleika , sé vissast geymdur. Til fårlegra

fånga voktunar eiga hreppsins bændur ab kailast , til

skiplis, eptir syslumannsins åkvorbun. Fyrir voktunina,

svovel fyrir husnæbib sem fyrir varbhaldib, å hlutabeig-

andi, samkvæmt aukatekjureglugjorbinni af- \ Septem-

ber 1830 § 72, ab få 1 rbdl. um vikuna. Fyri viburværi

fånganna må, ab tiltolu til J)ess, hvort J>eir vinna hjå

varbhaldsmanninum eba ekki, borgast fra 8 sk. um
daginn til 1 rbdls. um vikuna, eptir amtmannsins

Båkvæmari åkvorbun. — 14) \)6mi\v\nn å einnig, [)6tt

hinum åkærba sé hh'ft fyri personulegu fångelsi, }>egar

kringumslæburnar krefja J>ess, ab kyrselja hans eignir,

ebur svo mikib af j^eim, sem ålizt naubsynlegt til vissu

fyrir endurgjaldi kostnabar og skababéta, og alls annars,

er honum ber ab utsvara. Hib^annig kyrsetta må ekki,

at* démarans sam{)ykkis, afhendast, pantseljast ebur

^urtflytjast, fyr en allt, sem i åburgreindu tilliti gjaldast

^ a f t>eim åsakaba, er borgab, ellegar hann, sem hlytur

a^ hafa somu verkun, meb endilegum domi verbur

Wabur fra allri slikri åbyrgb. — 15) S6kn misgjorm'ngs-

^ala må, å Islandi, framkvæmast af sj'slumanni, ån

fr
ess ab J)artil J>urfi neinnar skipunar frå hlutabeiganda

a mtmanni; samt å J)arqm, svo flj6tt sem mogulegt er,

s^yrsla ab gjorast til J)essa yfirvalds um målsins åsigkomu-
*a Sj og j^aft sem i j)Vf hefir sys)ab verib. Lika å aktors

skikkun framvegis ab undanfellast vib undirréttina, hvarå-

m6t ekki må neita })eim åkærba um, ab få g6ban mann
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1838. settan ser til talsmanns, ef hann 6skar Jdoss, hvarum

Januar, hann sjålfur ælib å ab auglysa sinn vilja. |>aråm6t å

sérhver d6mari sem itarlegast ab bera umhyggju fyri

J>vi , ab ekkert forsomist, er J>énab geti til målsins full-

komnu upplysingar, og J>ar hjå ekki låta ser })ab vera

mibur umhugab, ab utvega sérhverja sk^rslu , er mibab

gæti til syknu hins åkærba, ebur linunar })ess strafifs, til

hvers hann dæmast kynni, en hitl, ab utvega bevisingar

fyrir afbrotum hans, hvers og Vor landsyfirréltur å ab

gæta, eins og })ess af Vorum hæsta rétti mun nåkvæm-

lega gætt verba. Syslumaburinn å sjålfur ab råbstafa

})vf naubsynlega til åfriunar undirréttard6msins fyri

landsyfirrétti, })egar så dæmdi beibist })ess, og målib

annars ekki er mebal })eirra, sem eptir tilskipuninni af

\\, Juli 4 800 § 10 ekki mega appellerast. Hins sama

å syslumaburinn Hka ab gæta, J)egar domurinn hljébar

ura straflserfibi uppå h'fslfb, ebur J)yngra straff, jafnvel

{)6tt hinn domfelldi ekki beibist appells. En hvar ekkert

sh'kt straff er fastsett meb déminum, og så dæmdi ekki

beibist appells, å samt undirréttarins démur ekki a&

framkvæmast fyr en })ab er sett til amtmannsins abgjorba,

og meb hans urskurbi afgjort, hvort domurinn eigi,

réltlætisins vegna, ab innstefnast, — og J)egar amtmab-

urinn finnur orsok vera J)artil, semur hann \)å ^artil

naubsynlegu stefnufars åteiknun, hverja syslumaburinn

lætur auglysa. Annars skal J)ab hérvib abgælast, ab

démurinn ekki einungis å ab innstefnast, réttlætisins

vegna, til æbri réttar, J)egar amtmanninum virbist ab

hinn åsakabi sé rånglega sykn saka dæmdur, ellegar

ab stratfib sé minna, en J)ab eptir logunum ætti ab vera,

heldur og Hka |)egar honum Ifzt svo, sem ab d6murinn,

t>ott hinn démfelldi jåti sig vera ånægban meb hinn

sama, sé honum harbari en skyldi. — 16) f)egar lands-

yfirréttarins d6mur einungis dæmir hinn åsakaba til

sliks strafifs, sem umhbndlab er i })essarar tilskipunar

§ 4 Litr. b og c, å hann ekki ab hafa rétt til ab beibast
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t>css, ab målinu sé stefnt til hæsla réttar. £aråm6t å 1838.

l>ab ekki ab meinast neinum, sem dæmdur er eptir 24. Januar,

sama § Litr. a, eins og allt annars, i tilliti til J)ess,

hvort appellera megi fra démum, å ab standa vib t>ab,

sem åkvarbab er i almennilegum tilskipunum. — Ål)pe\v

eptir k6ngsbréfi af 25. Juli 1808 § 4 stiplubu saka-

fallskassar skulu framvegis afteknir vera, hvaram6fc }>eir

til sakamålakostnabar utgjalds naubsynlegu peningar

fyrirfram skulu borgast af hlutaoeigandi amts-repartiti6nar

sjo-b,
J)6 svo, hvab sérilagi vibvikur ]ye\m launum,

er aktérum fyrir Vorum hæstarélti bera i islenzkum

niålum, ab J)armeb sé breytt eptir Voru allrahæsta kon-

ungsbrefi af 21. December 1831. Annars å t>ab til

sakamåla kostnabar naubsynlega utgjald, eptir ab J)eir

fearyfir inngefnu reikningar eru yfirskobabir og sam^ykktir

af amtmanni, eptir Joessa embætlismanns råbstbfun ab

heimtast af sakamanninum , ebur sérhverjum dbrum,

sem eptir d6minum å ab endurgjalda hib sama, — en

ao svo miklu leyli endurgjaldib eigi f)annig getur

utvegazt, a så byrbi ab leggjast a hlutabeigandi amts-

repartiti6nar sjob, hvers utgjbld, eptir gjbrbum jafnabar-

reikn(ngi
J

borgast eiga af amtinu uppa })ann hingablil

bnikanlega måla. Hvernig fara skuli meb fyrnefndra

sakafallskassa eplirstbbvar og tekjur framvegis, lilskiljum

^ r Oss nåkvæmar ab åkvarba. — 18) par innihaldib,

svovel af Voru konungsbrefi af 25. Juli 1808, sem af

seinna, £ann 3. Mai 1816 uigefna, svo framarlega

Sefn [)ab enn gildir, ab nokkru leyli fylgir af Jjessarar

Vorrar tilskipunar almennilegu reglum, og ab bbru leyti

SepIega er innfært i hana, svo eiga })essi koniingsbréf
eptirieiois ekki ab koma til yfirvegunar.

Hvareptir hlutabeigendur ser allraundirgefnast eiga

ab begba. GeCib i Vorum konunglega abseturstab Kaup-

^annahbfn, })ann 24. Januarii 1838.
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1838.

24. Januar.

Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang.

Indretning af et Fængsei i Reykjavik, m. m.

Khavn den 24. Januar 1838. — Publiceret i skapta-

fells Syssel og i Reykjavik, samt ligeledes i Hunavatns og

Sonder-Mula Syssel 1839. — Canc. 3. Dep. Reg. 1837—1839,

202b—203 (1838, Nr. 655d
). Original-Aftryk paa Dansk og

Islandsk hos Schultz, 4 Blade i 4*°. FSrste Side Titelblad,

den danske Titel bverst, derunder den islandske, det Ovrige

paa Titelbladet Dansk; paa de lige Sider 2—6 den danske

Text med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige Sider 3—7
den islandske uden Underskrifter ; den sidste Side blank. —
Coll. Tid. 1838, S. 411 (kun anfort som emaneret). Algreen-

Ussings Reskriptsaml. 1838, S. 23—24. — Islandsk: Origi-

nal-Aftryk hos Schultz med den danske Text (see ovenfor).

Reskript til Stiftamtmanden over Island, angaaende

Indretning af et Fængsel i Reikjavig, m. m.

Vi Frederik den Sjette &c. V. S. R. Efter at Vi,

med Hensyn paa, hvad desangaaende er yttret i en af

Vore troe Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og

Lollands-Falsters Stifter samt for Island og Færoerne

afgivet Betænkning over et dem forelagt Udkast til en

ny Anordning om Criminalvæsenet paa Vort Land Is-

land, have taget under Overveielse, om der i Reikavig

kunde være at indrette Arrester, i hvilke Fængselsstraf

kunde udstaaes overeensstemmende med de for Vort

Rige Danmark gjeldende Anordninger, angaaende hvilken

Gjenstand Vort Danske Cancellie, efter at have blandt

Andet indhentet Din Erklæring, har nedlagt allerund.

Forestilling, ville Vi allern. have Dig paalagt, i Henhold

til Din ovenommeldte Erklæring, at foranstalte et Fængsel

indrettet i Reikavig, hvor de Personer, der efter de al-

mindelige danske Love skulle straffes med Fængsel, enten

paa Vand og Brod eller uden dette skjærpende Tillæg,

kunne udholde denne Straf, og haver Du, naar en saadan

Indretning er bragt i Stand, at meddele, foruden By-

fogden i Reikavig, Vor islandske Landsoverret Underret-

ning derom, for at, iMedfbr af den fbrste Passus af den 4.§



Reskr. ang. Fængsel i ReykjavIk. 173

i Vor allern. Forordning angaaende Misgjerningers Af- 1837.

straffelse og Forfølgning paa Island, forommeldte Straffe 24. Januar,

kunne, hvad Reikavig Byes Jurisdiclion angaaer, sættes

i Anvendelse, og saaledes de ellers for Island anord-

nede Legemsrevselser forsaavidt bortfalde. Endvidere

haver Du, naar foranfbrte Indretning, som meldt, er

bragt i Stand, derom til Vort Gancellie at afgive Be-

retning og tillige at afgive Erklæring om, hvorvidt det

maalte være tilraadeligt at udvide Fængslets Brug og-

saa til de nærmeste Landjurisdictioner, uagtet derved

opstaaer en Ulighed, der muligen kunde have Mere

imod sig, end den, der vil finde Sted, naar Indretningen

indskrænkes til Reikavig, hvor Beboernes Vilkaar i flere

Maader er forskjellig fra de, hvorunder Landets ovrige

lndvaanere leve. Forcivrigt ville Bekostningerne ved

bemeldte Fængsels Indretning og Vedligeholdelse, samt

ved Arrestforvarerens Lonning, være at afholde af Vor

islandske Justitskasse. — Derefter Du Dig allerunderd.

haver at rette, og det Fornbdne i Overeensstemmelse

hermed at foranstalte. Befalende Dig Gud! — Skrevet

i Vor kongl. Residentsstad Kjobenhavn den 24. Januarii

1838.

Kéngsbréf til stiptamtmannsins yfir fslandi, um
ab låta tilbua fångelsi i Reykjavik o. s. fr.

Ver Fribrik hin Sj otti &c, Vora sérlega hyllil Eptir

ao Ver, { Li 1 1 i Li til [)ess, sem {Darum hefir framfært verib

emni af Vorum truu umdæmastondum fyrir Sjålands,

Fj<5ns og Lålands-Falsturs slipti, svo og fyrir Island og
Færeyjar, gjorbri athugun yfir framvarp, sem fyrir })au

hefir lagt verib, til nyrrar tilskipanar um misgjorbamål
a Voru landi Islandi, hbfum tekib til yfirvegunar, hvort

varbhaldshus gætu orbib biiin til i Reykjavik, svo fang-
e,sisstraffi mælti i ])e\m vib koma, samkvæmt })eim fyrir

V°rt rfki Danmork gildandi tilskipunum, åhrærandi hvert
efm Vort Danska Cancelli, eptir mebal annars ab hafa
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1838. utvegab J)itt alit, hefir allraundirgefnast leidt Oss })ess

*T ' meinfng fyrir sj6nir, viljum Ver allranabugast hafa J)ér

uppalagt, samkvæmt {)fnu fyrrumgetna alili, ab lata til-

biia fångelsi i Reykjavik, hvari J)ær persénur, sem eptir

J^eim almennilegu Dbnsku Logum eiga ab slraffast meb

fångelsi, annabhvort vib valn og braub, ebur ån J)essa

skerpandi viburauka, geti libib J^etta straff, og alt J)ii,

t>egar slikur umbiinabur er fullgjOr&ur, ab gefa |)ao bæbi

byfégetanum i Reykjavik og Vorum islenzka landsyfir-

rétli til vitundar, til J)ess ab fyrnefnd stroff, eptir hljéban

fyrsta atribis hins 4. § i Vom allranabugustu tilskipun

um misgjorninga strbffun og saksékn å Islandi, geti, ab

svo miklu leyti Reykjavikur slabar logsogn vibvikur,

framkvæmd orbib, og J)annig J)ær annars fyrir (sland

skipubu Ukamlegu relsingar ab svo miklu leyli burt fallib.

Ennfremur ått Jdu, J)egar fyrgreindur umbunabur, sem

sagt, er fullejbrbur, ab gjbra Voru Cancellii skyrslu

J)arum, og undir eins ab tilkynna })vi J)itt ålit: ab hve

miklu leyti j)ab kynni vera rablegt lika ab utvibka fång-

elsisins brvikun til næstu landsbygbarumdæma, jafnvel

J)6tt Jjaraf risi nokkur mismunur, er maske gæti ålitizt

éviburkvæmilegari en så, sem blytur ab vib gångast,

J)egar J>essi innrétting eindngis takmarkast til Reykja-

vikur, hvar innbyggjaranna kjor f ymsan måta eru frå-

breytt J>eim, vib hver abrir landsins innbyggjarar b\ia.

Annars å allur kostnabur til tébs fångelsis tilbiinings og

viburhalds, åsamt fångelsisvaktarans launum, ab gjaldast

af Vorum islenzka justizkassa. — Héreptir ått J)ii J)ér

allraundirgefnast ab hegba, og samkvæmt hérmeb ab råb-

stafa J)vi naubsynlega. Felandi })ig Gubil Skrifab i

Vorum kondnglega abseturstab Kaupmannahbfn l)ann

24. Januarii 1838.

januar. Plakat ang. en forenet medicinsk • chirurgisk

Examen ved Rjobenhavns Universitet, m. in.

Rhavn den 30. Januar 1838. — Publiceret i Syno-
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dalforsamlingen i Reykjavik 1838, samt i nogle Jurisdictioner 1838.
i Island, nemlig: 1838 i Arnæs Syssel og 1839 i Skaptafells, 30. Januar.

Myra og Hnappadals, Oefjords og begge Mula Sysselerne, men
ikke udgivet paa Islandsk. — Canc. 2. Dep. Registr. XXXIX,
25—28 (^1838, Nr. 54). Original-Aftryk hos Schultz. Colleg.

Tid. for 1838, S. 105—110 (med Motiver). Qvart-Forr. for

1838, S. 17—20. Schou XXII, 14—17.

Plakat angaaende en forenet medicinsk-chirurgisk

Examen m. m.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, for at til-

veiebringe en hensigtsmæssig indbyrdes Forbindelse

mellem de tvende Læreanstalter for de medicinsk-

chirurgiske Videnskaber, som findes i Vor kongl. Resi-

dentsslad Kjobenhavn, og derved foroge begge An-

stalters Virksomhed til Gavn for disse Videnskaber og

sammes Anvendelse, have besluttet og herved alier

oaadigst befale, som folger:

'I) 1 Stedet for den særskilte medicinske og særskilte

chirurgiske Examen, som bidtil har fundet Sted deels ved

Khavns Universitet, deels ved det chirurgiske Academie,

skulle for Fremtiden de, derville erhverve Adgang til Læge-

Embeder eller til Licentiam practicandi, proves i samt-

lige Lægevidenskaben vedkommende Fag udi en forenet

Examen, under Navn af Læge-Exa men eller Examen
niedico-chirurgicum, hvilken Examen holdes, deels

ved Universitetet af Professorerne ved det medicinske Fa-

kultet, deels ved det chirurgiske Academie af Sammes Pro-

fessorer, alt i de Fag, som i denne Vor Anordnings § 4 blive

bestemte for enhver af disse Læreanstalter. — 2) Med
^ en saaledes anordnede Examen for Læger skeer Be-

Syndelse
i forestaaende Foraar; dog skulle ved Siden

°eraf endnu til samme Tid afholdes Examina ved begge

Læreanstalter efter de hidtil gjeldende Regler, med
Samme Ret for den Examinerede som hidtil, ligesom
det indtil Foraaret -1 839 tilstedes de ved Academiet
elle r Fakultetet Examinerede at tage særskilt Examen
ved den Læreanstalt, hvor den Paagjeldende ikke for-
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4838. hen er prbvet. Fra Efteraaret 1838 bliver derimod,

80. Januar, med sidstnævnte Undtagelse, ene afholdt den combi-
_jr

~ nerede Læge- Examen. — 3) Til foranfbrte lægeviden-

skabelige Examen skulle ikkun de have Adgang, der

ved Kjbbenhavns Universitet have laget Examen artium

og Examen philologico- philosophicum, eller som, efter

at være immatriculerede ved et andet Universitet, have

ved Kjbbenhavns Universitet underkastet sig den ved

allerhbieste Resolution af 22. Novbr. 1833 — derunder

20. Decbr. s. A. af den kgl. Direclion for Universitetet

og de lærde Skoler er bragt til almindelig Kundskab,

— foreskrevne Præliminair-Examen. Imidlertid gjbres

herfra Undtagelse for dem, der allerede ere inscriberede

som Studerende ved bemeldte Academie, eller som,

inden næste Foraars Cursus begynder, lade sig ind-

skrive og begynde at hore chirurgiske Forelæsninger,

hvilke beholde Adgang til at underkaste sig Examen

og derefter befordres til Embeder, samt udbve medi-

cinsk-chirurgisk Praxis, om de end ikke ere academiske

Borgere, dog at denne Adgang ophorer med Efteraars-

Examen 1842, hvilket skal være den sidste Gang, at

Andre end de, der have aflagt de foranfbrte foreløbige

Prbver ved Universitetet, kunne antages til chirurgisk-

medicinsk Examen. — 4) Den forenede lægeviden-

skabelige Examen, der afholdes 2 Gange aarligt og

samtidig ved begge Læreanstalter, skal bestaae: a) i

skriftlige Prbver, nemlig een i Medicina forensis, een i

Chirurgie og een i Therapie. Til Udarbeidelsen af hver

af disse tilslaaes der Candidaten 6 Timer. Specimina

skrives paa Dansk, med mindre en Candidat, der er

fbdt i Hertugdommene og ikke har den fornbdne Fær-

dighed i det danske Sprog, hellere bnsker at skrive

dem i sit Modersmaal, ligesom det og maa være til-

ladt, at skrive Udarbeidelserne i Chirurgie og Therapie

paa Latin; — b) i anatomiske Dissectioner ; — c) i

clinisk Prbve: een i Chirurgie og een i Therapie. Syge-

journalen dicteres paa Latin, med mindre Candidaten
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er i det Tilfælde, som omhandles i § 3 sidste Membr,, i 838.
'

da den dicteres i hans Modersmaal; og — d) i mundtlig 30- Januar.

Prbve, der holdes paa Dansk, eller, naar Candidaten er

fbdt i Hertugdommene og han ønsker det, paa Tydsk.

Proven foretages med 2 Candidater i 2 Dage, saaledes

at Enhver af dem examineres begge Dagene, den ene

Dag i 3, den anden i 4 Timer, nemlig i Anatomie,

chirurgisk Pathologie og chirurgiske Operationer af

Academiets 'Professorer; i Physiologie, Pharmacologie

med Botanik og Chemie, Pathologie og Therapie, Ac-

couchement, Borne- og Fruentimmer-Sygdomme af Læ-

rerne ved Fakultetet. De skriftlige Prover bedommes
af samtlige Professorer, og Spbrgsmaalet i medicina

forensis gives vexelviis af Academiet og Fakultetet. —
5) Under Examinationen ved enhver af fornævnte Læge-

videnskabelige Læreanstalter skal stedse i ethvert Fag,

foruden den examinerende Professor, en af den anden

Læreanstalts Professorer og endnu en anden anseet

Læge være tilstede, for med Examinator at bestemme
den Charakteer, som tilkommer Candidaten. Antallet

a f de Mænd, der saaledes, foruden selve Læreanstalter-

nes Professorer, skulle deeltage i den lægevidenskabe-

lige Examen, skal stedse være ni, og bestaae af de

blandt Vort Sundheds- Collegiums Medlemmer, der ei

epe ansatte ved nogen af bemeldte Læreanstalter, samt
a f Stadsphysikus i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn,

°8 derhos af saamanae andre dertil af Sundheds -Gol-

,egiet udnævnte duelige Mænd, som behbves for at

Mveiebringe det ovennævnte Tal, hvilke tilforordnede

Medlemmer hver Gane udnævnes paa 2 Aar. Derimod
° ,,ve de nu brugelige Examens-Protokoller ikke længere
at fbre. — 6) Hovedcharakteren, der efter de af Examina-
torerne vedtagne bestemte Regler uddrages af de spe-
C| elle Charakterer for hver Prbve, bliver een af fblgende:
forste tned Udmærkelse (Laudabilis et quidem egregie),

første (Laudabilis), anden med Fortrin (Haud illauda-

x** 12
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1838. bilis primi gradus), anden (Haud illaudabilis secundi

j^
-

^^^ gradus) og tredie (Non contemnendus). Forste Charak-

teer kan ikke tildeles Nogen, som for nogensomhelst

Prdve har erholdt tredie Charakteer. — 7) Om Examens

Udfald meddeles der Gandidaten et paa stemplet Papir

af 4. Klasse Nr. 5 udstedt Testimonium, underskrevet

af begge Læreanstalters Professorer og forsynet med

begges Segl, hvorimod han fritages for at Jose det ellers

befalede Testimonium publieum af Universitetet.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjdbenhavn

den 30. Januar 1838.

30. Januar. Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Afhændelse af noget af ThorcMlii

Legats Jordegods. Khavn den 30. Januar 1838 1
.

— Resolution 15. Decembr. 1837 i Canc. 1. Depart. Forestill.

1837, Nr. 200. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1838, Nr. 197. —
Udtog i Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1838, S. 31-32.

Biskoppen over Sjællands Stift har til Cancelliet

indsendt Stiftamtets Skrivelse af 8. August f. A., be-

træffende Salget af de Thorchilli Bbrneskole- Legat til-

horende Jordejendomme i Skagefjords Syssel under Is-

lands Nord- og Ost-Amt: V° Dadestæd (= Daoastaoir),

*/2 Ingveldarstad og Sveinskot.

I denne Anledning har Cancelliet nedlagt allerund.

Forestilling, og deri indstillet: at de ommeldte Eien-

domme med tilhbrende Qvilder maatte afhændes for de

paa dem gjorte Auctionsbud, ialt H39 Rbd. r. S., der,

forsaavidt Kjbberne ei foretrække i Overeensstemmelse

med Auctions-Gonditionerne at lade 2
/3 af Kjbbesummen

blive indestaaende i Eiendommen, imod derfor at ud-

stede en forste Prioritets- Panteobligation og svare 4

pCt. aarlige Renter, blive at gjbre frugtbringende paa

kgl. Resol. 21. Decbr. 1836.
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30. Januar.

den Maade, som er fastsat for Umyndiges og offentlige 1838.

Stiftelsers Midler.

Hvorefter det har behaget Hans Majestæt Kongen

under 45. f. M. allern. at resolvere saaledes:

(£
Det omhandlede Auctionsbud bifaldes allernaad.

i Overeensstemmelse med Vort Cancellies Indstilling".

Hvilket herved tjenstl. tilmeldes Sliftamtet til be-

hagelig Efterretning. — Det kgl. Danske Cancellie den

30. Januar 1838 \

Gavebrev af Provst Benedikt Vigfusson paa 31 « Januar

Jorden DtanverQunes til forældrelose Borns Under-

holdning i Skagafjords Syssel. Holum i Hjaltadal

31. Januar 1838. — see kongel. Confirmation 7. Mai

1839.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Sonder- 3 -
Febr -

Amtet, Bardenfleth, ang. Paategning af Gebyr paa

viserede Sopasse. Rhavn den 3. Febr. 1838.
- Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 1269.

Ved Eftersyn af hertil remitterede islandske So-

passe er det befundet, at flere Sysselmænd have for-

sbmt derpaa at anfdre den Betaling, som de have oppe-

haaret for Passenes Paategning.

Vi maae derfor, i Henhold til Bestemmelserne i

den 84. § i Sportelreglernentet af -10. Septembr. 4830,
l
J
e nstl. anmode Hr. Amtmanden om, behageligen at

v,^ e tilkjendegive Kammerraad Tvede, som Byfoged i

Reykevig, og samtlige Sysselmænd i det Dem allern.

beroede Amt, at del nbie vil blive paaseet, at den

°nimeldte Betaling findes anfort paa Passene, og at de
f°r Forsdmmelse af en saadan Anfbrsel maae vente at

) s. D. Cancellie-Skrivelse omtrent ligelydende til Biskoppen
over Sjællands Stift. Canc. 1. Dep. Brevb. sst.

12*
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1838. blive efter Omstændighederne paalagte de Mulkter m. v.,

som forbemeldte § i Sportelreglementet bestemmer. —
Rentekammeret den 3. Februar 1838 J

.

6. Febr. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Forslag om forandret Opkrævning af Laugmands-

tolden. Rhavn den 6. Februar 1838. — Canc. 3.

Depart. Brevb. 1838, Nr. 490. — Algreen - Ussings Reskript-

samling 1838, S. 34—35.

f Det kgl. Rentekammer har, ved under 23. Decbr.

sidsti. at tilstille Cancelliet et fra den forhenværende

Stiftamtmand over Island, Krieger, indkommet Forslag

om, at det herefter maa blive Sysselmændene paalagt

at oppebære den ved kongel. aabent Brev af 7. April

1688, under Navn af Laugmandstold, paabudne Afgift,

enten in natura eller med Penge efter Capitelstaxt, og

saaledes aflægge Regnskab for Tolden til den kongel.

Jordebogskasse, istedetfor, som nu er Tilfældet, at ind-

betale Afgiften med 2V4 Sk. Sblv pr. Fisk, samt ved

derhos at fremsende de fra de tvende andre islandske

Amtmænd indhentede Erklæringer, begjært sig Cancel-

liets Betænkning over fornævnte Forslag meddeelt.

1 Anledning heraf skulde man, ved at remittere

indsluttede Bilage, tjenstl. bemærke Folgende:

Da Yderne for Oieblikket. ere berettigede til at

betale Laugmandstolden med 2V4 Sk. pr. Fisk, vil det

unægtelig være en Forhbielse i denne Afgift, naar den

') Skrivelser fra Rentekammeret af samme Dato, omtrent

ligelydende, til Amtmand Thorstéinson i "Vester-Amtet og

Amtmand Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet. Isl. Co-

pieb. sst. Nr. 1270-1271. - I Rentek. Skriv. s. D. til

Toldkammeret anmodes dette om at paalægge de danske

Consuler at paategne Scipassene for de Skibe, som expe-

deres directe fra Island til Udlandet, overeensstemmende

med hvad der er befalet i For. 11. Septbr. 1816 § 16.

Copieb. sst. Nr. 1272.
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herefter skal betales enten med Fisk in natura eller efter 1838.

hvert Aars Gapitelstaxt, thi at Yderne de facto erlæese ^TTT
v

00 6. Febi
den saaledes, og at Oppebbrselsbetjentene, der kun

beregne den med 2V4 Sk. pr. Fisk, lucrere Differencen,

kan, efler de af det kgl. Rentekammer indhentede Er-

klæringer, navnlig fra Amtmanden over Nord- og Ost-

Amtet, ikke antages for almindeligt.
. Den foranfbrte

Bestemmelse maatte saaledes betragtes som en Skatte-

forhoielse, og kunde som saadan ikke skee uden ved

en Anordning, som blev at forelægge Provindsialstæn-

derne; men Gancelliet maa tjenstl. henstille til det kgl.

Rentekammers nærmere behagelige Overveielse, om der

er tilstrækkelig Grund til, uden i Forbindelse med den

bvrige islandske Skattelovgivning, ja endog uden den

yderligere Forandring i Basis for Laugmandstolden,

hvortil der, efter hvad Amtmand Thorstensen i sin Er-

klæring har yttret, er Anledning, paa foranfbrte Maade

at forhbie Laugmandstolden, hvorimod og den senere

Tids mindre heldige Conjunkturer for Island kunde

frembyde en Betænkelighed, medens det synes tilraade-

ligt til en Tid, da igjen en Række af for Island heldige

Aar maatte indtræde, at være betænkt paa de Foran-

dringer i det islandske Skattevæsen, som kunde være

fornbdne, deels for at tilveiebringe stbrre Bestemthed

og Forholdsmæssighed i samme, og deels for at for-

skaffe Statskassen et mere tilstrækkeligt Vederlag for

Bekostninger, der gjbres paa Island, end den for

Tiden nyder. — Det kgl. Danske Cancellie den 6. Fe-

bruar 1838.

Kongelig Resolution ang. Andragende om Efter- 7 -

givelse af den directe Udforsels-Afgift fra Island.

Rhavn den 7. Februar 1838. ~ I Rentekammerets

Forestilling 30. Januar bemærkes, at i Lobet af Sommeren

1837 vare 8 Skibe af 4 Handelshuse udrustede til directe Ud-

førsel fra Island til Udlandet, især med Klipfisk til Spanien
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4838. og Portugal. De vedkommende Rhedere, 2 fra Khavn og 2

7. Febr. ^ra Flensborg, klagede over Tab ved Udredningen, som belbb

——- til 2 Rbd. pr. Skpd. Fisk, da de havde betalt 15 Rbd. for

Skippundet i Island, men kun erholdt 13 Rbd. Netto igjen ved

Forhandlingen. De sbgte derfor om, at den ved Plak. 28.

Decbr. 1836 § 13 paalagte Afgift af directe Udforsel maatte

blive eftergivet. De Handlende i Reykjavik havde ligeledes

indgivet Andragende, deels om Eftergivelse af Udførsels- Af-

giften forelbbig i 10 Aar, deels om, at denne Afgift midlertidig

maatte bortfalde, naar et dansk Skib gik igjen directe fra Ud-

landet til Island med Ladning. De havde især motiveret dette

ved de daværende slette Conjuncturer for Fisk i Spanien og

Portugal 5 ved at Cortes i Portugal havde paalagt udenlandsk

Fisk 4 Rbd. 40 Sk. r. S. pr. Skpd. fra 1. Novbr. 1837, ved

at fremmede Nationers Fiskere, endog fra Portugal, omsvær-

mede Landets Kyster og skadede Fiskerierne, og ved Ubetyde-

ligheden af den indenrigske Afsætning.

Landfogden i Island, Tvede, havde ikke anseet Omstæn-

dighederne for at være af en saadan Beskaffenhed, at An-

dragendet kunde anbefales 5 Stiftamtmand Bardenfleth havde

derimod yttret, at man vistnok maatte ansee den islandske

Udfbrselshandel for trykket, men at dette egentlig faldt paa

Producenterne, da Kjbbmændene havde det i deres Magt, at

nedsætte Priserne for Produkterne, naar Conjuncturerne gik

dem imod. Da han imidlertid ansaae Island for lavt beskattet,

og de omhandlede Afgifter især ville hvile paa de stbrste Pro-

ducenter, der forholdsmæssigen svare mindst til det Offentlige,

havde han ikke fundet i Hensyn til Islændernes Tarv nogen

tilstrækkelig Grund til at anbefale Nedsættelse af den bemeldte

Afgift. Dog fandt han det netop nu betænkeligt, at begynde

at hæve en ny Afgift under saa uheldige Conjuncturer.

Rentekammeret bemærker, at den ved For. 11. Septbr.

1816 paalagte directe Udfbrselsafgift af 5 Rbd. pr. Commerce-

læst var bleven eftergivet ifblge Ansogninger fra den islandske

Handelsstand fra 1825 af for visse Aar ad Gangen, saaledes

at den ikke sildigere er bleven krævet. Den i 1834 nedsatte

Commission i den islandske Handelssag havde anseet en Læste-

afgift for directe Udforsel for billig, men vilde ikke have den

hbiere end 1 pCt., og havde derfor fremlagt en Beregning over

Værdien af hvert enkelt islandsk Udfbrselsprodukt efter de

kjttbenhavnske Priser i 1835. Ifblge denne Regning skulde

Afgiften af Tbrfisk og Klipfisk sammenregnede kun udgjbre
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2 Rbd. 10 Sk. og af Uld 3 Rbd. 36 Sk. pr. Commercelæst, >f 838.

men ved en Sammenligningscalcule fik Commissionen det Re- '

sultat ud, at Afgiften burde bestemmes til 2 Rbd. 32 Sk.
1

'
Febr'

pr. Commercelæst, hvilket og blev bestemt, da alle Stænder-

forsamlingerne ligeledes vare deri enige, med Undtagelse af

et eneste Medlem fra Slesvig, som vilde have Afgiftsfrihed og

forbeholdt sig i den Anledning et Minoritets-Votum ; denne-

Afgift blev saaledes forste Gang opkrævet i Aaret 1837. Og
da der ellers ikke paahviler den islandske Handel nogen Told

eller Consumtions - Afgift, fandt Rentekammeret, at en Afgift,

som ikke oversteg 1 pCt., var saa billig, at den ikke burde

frafaldes. uEr det indenlandske Marked bedre end det uden-

landske for Afsætningen, kunne de Handlende benytte sig af

hiint i Stedet for af dette, og saaledes undgaae Afgiften. Om
Priserne i eet eller andet Aar i Udlandet ere endog særdeles

lave, gjor her Intet til Sagen, thi Afgiften er reguleret i For-

hold til Varernes Værdie paa Afgangsstedet, og er denne der

hbiere end paa fremmede Steder, behøve jo Vedkommende

ikke at afsende Varerne". Tab, som maatte kunne opstaae

ved pludselig Falden af Priserne, vare ikke særegne for disse

Brancher, men vare uadskillelige fra Handelen i Almindelig-

hed. Derimod indrommer Rentekammeret, at Afgiften efter 4

de momentane Priser var hdiere end 1 Procento, da denne

Afgift baseredes paa en Gjennemsnitspriis for Fisk af 21 Rbd.

48 Sk. pr. Skpd. Heri fandt en Minoritet af Kammerets Med-

lemmer Grund til at anbefale en Moderation i Afgiften af 1

Rbd. pr, Commercelæst, men Majoriteten ansaae dette Mis-

forhold som Noget, der vilde jævne sig selv. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1838 A, Nr. 49.

Indbemeldte Supplikanter blive at tilkjendegive, at

deres Andragender deels om Eftergivelse af den ved

Vor Plakat af 28. Decembr. 1836 § 13 paabudne Afgift

af 2 Rbd. 32 Sk. rede Sblv pr. Commercelæst af de

Skibes Drægtighed, som expederes direete fra Island

til fremmede Steder, deels om Nedsættelse i Pasge-

byrerne i Anledning af deslige Expeditioner, ikke kunne

bevilges. — Kjbbenhavn den 7. Februar 1838.

Directionen for Universitetet og de lærde 10. Febr.

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,
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1838. ang. Opreisning for en Skole - Discipel. Khavn

10; FebrT den 10. Februar 1838. — Copiebog for Universitetet

og Skolerne 1838, Nr. 191.

Fra det kgl. Danske Cancellie har Directionen mod-

taget til Afgjorelse en af Stiftsøvrigheden under 49.

Oktbr. f. A. indsendt og med Sammes anbefalende

Paategning forsynet allerund. Ansogning fra Lector Theol.

Johnsen, om, at forhenværende Discipel i Bessestad

lærde Skole, (N. N.), der formedelst begaaet Leiermaal

er removeret fra Skolen, maatte icjen forundes Ad-

gang til denne og til det ham tør tilstaaede halve

Stipendium.

I Anledning heraf undlader man ikke tjenstl. at

melde, til egen behagelig Underretning og til Bekjendt-

gjbrelse for Lector Johnsen, at Directionen, i Betragt-

ning af, at fornævnte Discipels Forseelse er begaaet

forinden han indkom i Skolen, samt af de bvrige for-

klarede Omstændigheder, Intet vil have at erindre

imod, at han atter optages i Skolen, og nyder det ham
forhen tilstaaede Stipendium. — Den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 4 0. Februar 1838.

i2. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1838 til samme Tid 1839. Vester-Amts Comptoir

den 12. Februar 1838. — Islandsk: Original -Gj en-

part, trykt som Schema hos Bogtrykker Schultz i Kjbbenhavn

og udfyldt med de passende Tal ved Udfærdigelsen, 2 Blade

i 4*°., hvoraf Exemplar haves i det islandske Departement;

jevnf. Sig. Hansen :
t(
Um verolagsskrår" i „Skyrslur um lands-

hagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Baroastrandar, lsafjaroar og Stranda syslur

i Islands vestur-amti, gildandi frå mioju Maji månaoar

1838 til sbmu ti&ar 4839.
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Vtiru og aura

tegundir.

A. Nr. 1
1

— 2 ...
— 8 . . .

— 4 . .

— 5 . . ,

— 6 . .

— 7 . .

— 8 . .

— 9 . . ,

B. Nr. 10 . . ,

— 11 . .

— 12 . .

— 13 . .

C Nr. 14 . . .

— 15 . . ,

— 16 . .

— 17 . . ,

— 18 . . ,

— 19 . .

— 20 . . .

— 21 . . ,

D
- Nr. 22 . .

— 23 . . ,

— 24 . .

— 25 . . .

— 26 . .

E
- Nr. 27 . . ,

— 28 . . ,

— 29

30

31

32

33

34

35

36

37

Silfur.

• 99

• m

• • •

Nr.

1 » l 1Ubd. Rbsk.

26 90

3 74 y2

o 50

3 w i
74

2 61

3 70

2 47

13 8

o OD

i 17

15

» 18 Va

16 74

9

•

1 157a

D
O/l

» 5 73

u 45

1 5

26

• 21
o3 54
o3 55 y-i

o
o 14

2 77

2 78

1 17

1 28
1
1 27

1 21
A4 or

oo on
«sy

2 66

2 11

1 53

2 67

5»/3

iildstændigei

13. Febr.

å landsvisu hdr,

Rbd. Rbsk.

26

22

33

30

31

29

»

13

12

21

18

23

20

9

10

t

n

i

21

21

18

16

16

17

19

19

18

17

90

63

12

16

60

80

•

8

73

24

72

12

30

t

66

l)

V

36

45

84

78

84

63

36

21

27

52

erfml al

Rbsk.

21 y2

18

26 ya

24

25 '/a

24

t

lOVa

10 y«

17

15

18 Va

16'/4

»

73
/4

8

1838.

12. Febr.

»

17

17 1
/«

15

13 'A

18 Va

14

15 Va

15 Va

14 2A
14

•

»

1

n
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4838. VBra og aura Silfur. å landsvisu hdr. er f>vi 1 al

12. Febr. tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

G. Nr. 38 . . . . . . 3 32 • > •

— 39 ... . • • * 57 ». » •

40 . . 1 89 n tt• • •

— 41 ... . . . 1 17 • •

— 42 ... . • • * 62 » »

— 43 ... . . . i 7 » •

Meoalvero å hverju hundrabi og hverri alin i

fvrtoldum landaurum verour:
V

Eptir Litr. A, eba fribu . 25. 2 20

— B, — ullu, smjbri og tblg 20.82 16 9
/a

— C, — ullar t6vinnu . . . 9.81 15U
— D, — fiski 19. 7 15V4

— E, — lysi *.
. . 18.61 15

— F, — skinnavbrum . . . 17.52 14

En mebalveroa summa allra landaura, skipt meb 6,

gjorir hbfubmebalverb allra meoalveroa

[hdr.] 18 Rbd. 47 Sk. [og alin] 143
/4 Sk.

J>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, i fardogum

;

Hka 6 saubir J)révetrir og eldri å haust;

enn })å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12 vetra eins, i fardogum;

enn })å hryssa a sama aldri, 90 alnir, eba

3
/4 hundrabs, svo IV3 verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fj6rbiingar af ullu, smjbri eba

t61g, hundrab.

— C: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 por

sj6vetHnga, hundrab.

— D: — 6 væltir af sérhverri fiskitegund,

t>ar tilnefndri, hundrab.
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Eptir Litr. E: ejbra 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr. 1838.

— F: — 4 fj6rbungar nautsskinna, hundrab. "^[^J^
Islands vestur-amts contori, fcann 12. Februar 1838.

Thorsteinson. J6n Gubmundsson,

const. préfastur.

Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai 22. Febr.

1838 til samme Tid 1839. Reykjavik den 22. Februar

1838. — Islandsk: Original og Original -Aftryk, 2 Bl.

i 4*°., trykt paa offentlig Bekostning paa Vid« Kloster 1838.

Jevnf. Sig. Hansen : wUm verblagsskrår" i „Skyrslur umlands-

hagi å Islandi" I. 2, 234 ff. — Denne Taxt anfbres som

publiceret i Rångårvalla og Arnæs Sysseler, samt Reykjavik i

Aaret 1838.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbringu og

Kjésar, Arness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavikur kaupstao, f

Islands suour-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

^838 til somu tibar 1839.

Vt5ru og aura Silfurmynt. å landsvisu hdr. er [)å 1 al.

tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 11 28 11 22 V*

. . 3 so y* 21 15 17

78 »/« 28 87 23

4 . . . . . . 3 46 ya 27 84 22 y3

5 . . . 2 43 29 36 237*

6 . , . .-. 3 41 27 30 22

7 . 28 1 * •

8 . . , . . . 10 81 10 81 8>a

9 ... 7 6'/« 9 39 7'A

Nr. 10 . . . • . . > 18 22 48 18

11 16 20 • 16

12 20 25 1 20

13
. W/3 20 40 16'/3

Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Sender-Amtet 8. Februar 1837, ovenf. S. 11—14.



4 88

1838.

22. Febr.

V8ru og aura

tegundir.

C. Nr. 14 . .

— 15 . .

Capitelstaxt for Sonder-Amtet.

Silfurmynt. a landsvisu hdr. er [)å ] al

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

43

Rbd. Rbsk. Rbd. Kbsk. Rbsk,

24 • »

D 18 Va 11
i

54 974

303
/s » •

5'/. 10 30 87*

» 58 Vs 9 • 1

1 127a •
'

1

37 1

1

•

» 29 lh • •

3 56 21 48 17

3 58 21 60 17 Va

3 35 '/a 20 21 16

3 27*/3 19 70 1574

3 2 18 12 HVa
1 14 »A 17 22 14

1 26 19 6 1574

1 29 '/* 19 53 1572

1 237a 18 67 15

4 317a 17 30 14

3 42 20 60 16 Vi

2 58 15 60 127a

2 34 '/a 18 83 15

1 48 18 1 147*

2 38 14 36 117a

574 13 72 11

2 95 /» * * 1

1 1774 • • 9

2 6 Ve 9 • 9

1 8 V 9 •

67 1 1 9

83 9 9

Meoalvero å hverju hundrafci og hverri alin i fyr"

toldum landaurum verour: N

Eptir Litr. A, e&a frtøu 22.84

— B, — ullu, smjbrioglélg 21.94

— C, — ullar tévinnu. . . 10.90

— D, — fiski 20.23

— E, — tysi 48.61

— F, — skinnavorum . . . 16.90

18Vfl

83/4

46Vs

15

43V»

#
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22. Febr.

En meoalverfca summa allra landaura, skipt meo 6, 1838.

gjorir hbfuomeoalveri) allra meoalveroa

,
[hdr.] 18 Rbd. 58 Sk. [og alin] 15 Sk.

f>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrafcs, ver&ur:

Eptir Litr. A: hver k^r snemmbær vio hundrao;

eins 6 ær, lofcnar og lembdar, i fardOgum;

Hka 6 saubir Jjrévetrir og eldri å batist;

enn J)å 8 saufcir tvævetrir eins,

eoa 12 veturgamlir,

efca 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, i fardbgum;

enn })å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3
/4 hundra&s, svo l*/a verfcs hennar

gjorir hundrao.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fjéroungar af ullu, smjori efta télg,

hundrao.

— C: — 60 pbr eingirnissokka, eoa 180 pbr

sjévetlinga, hundrao.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

£ar tilnefndri, hundrao.

— E: — 1 tunna, eoa 120 pottar lysis, hdr.

~— F: — 4 fjércungar nautaskinna hundrao;

eins 6 fjéroungar af kua-, hrossa-

og sela-skinnum; 8 fj6roiingar sauo-

skinna og 12 fjérbungar ærskinna:

item 240 slykki lambskinna.

Reykjavik J>ann 22. Februarii 1838.

Bardenfleth. Steingrimur Jénsson.

Cancellie-Skrivelse til den eonstituerede Stift- 27. Febr.

amtmand over Island, ang. Stiftamtets Myndig-
hed med Hensyn til Landsoverretten, samt om
Assessorernes Habilitet til at fore Sager. Khavn
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4838. den 27. Februar 1838. — Canc. 3. Depart. Brevb.

27. Febr. 1838^ Nr . 732 . _ Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1838, S. 55.

I behagelig Skrivelse af 46. Oktbr. f. A. har Hr.

Stiftamtmand, for at forebygge saadanne Collisioner,

, som Uvished angaaende Deres Myndighed i Henseende

til adskillige den kongelige islandske Landsoverret ved-

kommende Gjenstande let vilde kunne frembringe, be-

gjært Cancelliets Resolution med Hensyn til folgende

Punkter:

4) Om, hvorvidt Nogen i Andres Sager kan pro-

cedere for Overretten, uden at erholde den i Forord.

44. Juli 1800 § 22 ommeldte Constilulion af Stiftamtet.

— 2) Om hvorvidt Stiftamtet er bemyndiget til ved

forefaldende Leiligheder at constituere Overretlens As-

sessorer til at udfore en eller anden, deres Embede

uvedkommende, Embedsforretning, in specie Underdom-

mer-Forretninger, samt hvorvidt Assessorerne, naar en

saadan Gonstitution er dem meddelt, ere pligtige til,

forinden de udfore det dem Overdragne, at indhente

Justitiarii Samlykke, og, — 3) om hvorvidt en Overrets-

Assessor, naar han formedelst nogetsomhelst lovligt

Forfald under en Sag har veget sit Sæde i Overretten,

lovmedholdeligen kan meddeles Autorisation til at pro-

cedere Sagen for en af Parterne.

I Anledning heraf skulde man til fornoden Efter-

retning tjenstl. tilmelde Dem:

ad 4, Stiftamtels Constitution maa ansees fornoden.

ad 2) Slige Conslitulioner kunne ikkun meddeles

naar det er aldeles nodvendigt, og bliver i saa Tilfælde

Justitiarius at underrette om den skete Gonstitution.

ad 3) Autorisationer for Overretlens Assessorer til

at procedere, være sig ved Under- eller Overretlen kunne,

som stridende mod Grundsætningerne i Forordn. 8. Ja-

nuar 4802, ikke billiges.

Det tilfoies, at Gancelliet under Dags Dato i Over-

eensstemmelse med Foranfbrte har tilskrevet Justitiarius

>
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i den islandske Landsoverret det Fornødne. — Det 4838.

kongel. Danske Cancellie den 27. Februar 1838 ,

. ^T^Febr

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- 6. Marts,

amtmand over Island, ang. Forholdet mellem

Justits-Sekretairen og Justitiarius i den island-

ske Landsoverret. Khavn den 6. Marts 1838.
— Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 837. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1838, S. 60-62.

Ved under 16. Oktbr. f. A. at tilstille Cancelliet

en fra anden Assessor og Justils-Sekrelair i den is-

landske Landsoverret Johnsen indkommen Skrivelse,

hvori han anker over forskjellige ham i hans Egenskab

af Juslits-Sekretair af Justitiarius i Retten Sveinbjornsen

tildeelte Ordrer m. v., samt begjærer nærmere Bestem-

melser meddelte angaaende adskillige omtvistede Punk-

ter, har Hr. Amtmand, næst at afgive Deres Erklæring

over fornævnte Andragende, med Hensyn til sammes

Gjenstand udbedet Dem Collegiets Resolution meddeelt.

Assessor Johnsens Besværinger i foranforte Henseende

§aae ud paa:

4) at Justitiarius Sveinbjornsen har paalagt ham
ved Udfærdigelsen af Domsakter i offentlige Sager,

tillige at afskrive alle Underrets-Akterne og andre Rets-

Documenter Sagen vedkommende til Opbevaring i Ret-

tens Archiv; — 2) at det af fornævnte Embedsmand
er bleven ham paalagt, naar Domme udskrives, at

sende ham disse til Underskrift, tilligemed Rettens Dom-
Protokol til Gonferering; — 3) at Justitiarius, deriMed-
hold af den ved Reskr. U. Mai 4 808 givne Tilladelse

opholder sig udenfor Reikevig, kun anseer sig pliglig

til at bære Omkostningerne ved Embeds-Documenters
Afsendelse fra sin Bopæl til Assessor Johnsen, men

) s
* D. Canc. Skriv, af samme Indhold til Justitiarius i

Landsoverretten i Island. Brevb. sst. Nr. 733.
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1838. derimod ikke dem, som ere forbundne med saadanne

6. Marts. Documenters Afsendelse fra Sidstnævnte til ham; —
4) at Justitiarius, af hvem Assessor Johnsen, for at

kunne ordne Rettens Archiv og forfatte et Strafferegister,

har begjært sig tilstillet Rettens Dom- og Voterings-

Protokoller indtil 1828, der beroe hos ham, saavel som

nogle andre til Rettens Archiv henhorende, ligeledes

hos ham beroende Documenter, ikke har været villig

hertil, og derhos har yttret, at han anseer sig berettiget

til hos sig at beholde hvilketsomhelst af Rettens Archiv

han vil, og synes at behbve. — Endvidere har Asses-

sor Johnsen: -— 5) med Hensyn til at Justitiarius har gjort

den Forandring i Henseende til Rettens Sættelse, at

denne herefter skal sættes Kl. 10 Formiddag i Tids-

rummet fra 1. April til 30. Septbr. inclus., men Kl. 11

i den bvrige Tid af Aaret, andraget paa, at Retten

hele Aaret igjennem maa sætles Kl. 10, hvilket ansees

at være bekvemmest for samtlige Vedkommende; og

endelig : — 6) andraget paa, at Embeds-Gorrespondencen

mellem Rettens Tilforordnede maa fores i det dan-

ske Sprog.

Da Cancelliet i det Flele maa være enigt i hvad

Hr. Amtmand i Deres afgivne Erklæring har yttret med

Hensyn til de ovenanførte Punkter, saa skulde man,

næst at bemærke, at den under Nr. 1 omhandlede

Gjenstand er afgjort ved Collegiets Skrivelse af 29.

April f. A.
,

tjenstl. anmode Dem om at tilkjendegive

Vedkommende:

ad 2) At kun Domsakter, i Medfør af Forordn. 11.

Juli 1800 §8, blive at underskrive af Justitiarius, hvor-

imod simple Doms-Udskrifter kunne expederes af Justils-

Sekretairen alene. — ad 3) At Justitiarius, som boende

udenfor Reikevig, maa bære de Omkostninger, som

foraulediges baade ved Frem og Tilbagesendelse af

Embedsdocumenter fra og til de i Reikevig boende

Assessorer (cfr. Canc. Skriv. 12. Mai 1821 og 12. Septbr.

1829). — ad 4) At ligesom Justitiarius, naar han til
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Afbenyttelse under en Sag behover nogensomhelst af 4838.

de til Rettens Archiv henhorende Protokoller eller Docu- 6. Marts,

menter, maa være berettiget til at forlange dem ud-

laante, saa længe saadan Afbenyttelse vedvarer, saaledes

maae paa den anden Side alle de Retten tilhorende og

vedkommende Documenter have deres stadige Plads i

Archivet. — ad 5) At det bifaldes, at Retten herefter

hele Aaret igjennem sættes Kl. 10 Formiddag, og —
ad 6) At Embeds- Correspondencen mellem Overrettens

Medlemmer, forsaavidt den maatte være af en saadan

Beskaffenhed, at der kunde opstaae Sporgsmaal om
dens Forelæggelse for vedkommende Collegier, bor

fores paa Dansk , hvorimod det under en modsat For-

udsætning maa være Vedkommende overladt, om de

ville afbenytte det islandske eller det danske Sprog,

lovrigt skulde man, næst at bemærke at der, naar

Collegiet herefter til Overrelten afgiver nogen Resolu-

tion angaaende extrajudicielle samme vedkommende

Gjenstande, vil om sammes Indhold blive meddeelt Hr.

Stiftamtmand Communication
,

tjenstl. tilmelde Dem til

Efterretning for Vedkommende, at deslige Resolutioner

blive at opbevare i Rettens Archiv, ligesom De og be-

hageligen ville tilkjendegive Justitiarius, at det ansees

rettest at han, naar han enten alene eller i Forbindelse

med Rettens bvrige Tilforordnede til dette Collegium

indgiver Andragende
,

Forslag eller Foresporgseler an-

gaaende de ovenmeldte Gjenstande, forinden Afsendel-

sen underretter Hr. Stiftamtmand derom , for at sætte

Dem istand til desangaaende at yttre Deres Anskuelser.

Sluttelig undlader man ikke at tilfbie, at Collegiet

forudsætter, at der ikke i Fremtiden imellem Rettens

Medlemmer ville opstaae lignende Misforstaaelser, hvilke

lettelig ville kunne undgaaes, naar de i deres Embeds-

forhold mtide hinanden med den Forekommenhed,
uden hvilken Forretningsgangen besværes og Rettens

Agtelse svækkes.

XL B. 13
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838. Indsluttede Bilage remitteres. — Det kgl. Danske

?T Gancellie den 6. Marts 1838.
Marts.

Marts. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen over

Island, ang. Forening af Munkathveraa Præste-

kald med Hrafnagil. Khavn den 14. Marts 1838.

— Orig. i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Depart. Registr.

1835—1838, 294*—295 (1838, Nr. 867). Udtog i Coll. Tid. for

1838, S. 325 og i Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1838, S. 73.

Frederik den Sjette, &c. V. s. B. Vi give Eder

herved tilkjende, at da Os af Vort danske Gancellie

allerundérd. er blevet foredraget et Forslag om , at

Munkethveraa Klosterkald i Oefjord Syssel paa Vort

Land Island maa ophore som selvstændigt Pastorat,

saa ville Vi, efter at have overveiet denne Sag, med den

af Vort Rentekammer derom meddelte Betænkning, herved

allern. have bifaldet og fastsat, at det ommeldte Munke-

thveraa Klosterkald under Oefjords Syssel paa bemeldte

Vort Island maa ophore som selvstændigt Pastorat, og

derimod henlægges som Annex under Hrafnegils og

Kaupangs Præstekald og saaledes, at den eventuelle

Præst beholder de fulde Indtægter af samme. Der-

efter I Eder allerundérd. have at rette, og Vedkom-

mende saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lende Eder Gud !
— Skrevet i Vor kongelige Resi-

dentsslad Kjobenhavn den 14. Marts 1838.

Marts. & Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Besættelsen af det

forenede Hrafnagil, Kanpang og Munkathveraa

Sognekald. Khavn den 20. Marts 1838. —
Orig. i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Depart. Brevb.

1838, Nr. 676.

Ved at tilstille Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. det

vedlagte allerH. Reskript af 14. d. M., hvorved i Over-

\
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eensstemmelse med det af D. Hoiærv. under 18. August 1838.

f« A. gjorte Forslag, allern. er bestemt, at Munkethveraae 20^Marts
Klosterkald under Oefjords Syssel paa Island skal op-

hore som selvstændigt Pastorat, og derimod henlægges

som Annex under Hrafnagil og Kaupang Præstekald,

°g saaledes, at den eventuelle Præst beholder de fulde

Indtægter af samme — skulde Man tjenstl. overlade

»I Hr. Stiftamtm. paa sædvanlig Maade at besætte det

saaledes forenede Kald, medmindre det ved Sammen-

læggelsen maatte være blevet saaledes forbedret i Ind-

tægter, at det efter de gjældende Anordninger vil være

at besætte umiddelbart af H. Maj., i hvilket Tilfælde

Man udbeder sig snarest muligt underrettet herom, for

at Kaldet da kan blive opslaaet vacant under dette

Gollegium. — Det kongel. Danske Gancellie den 20.

Marts 1838.

Kongelig Resolution ang, Quarantaine-Forord- 21- Marts.

Egerne med Hensyn til Island. Khavn den 21.

Marts 1838. 1 — I Cancelliets Forestill, af 21. Marts be-

lærkes, at Landphysikus Thorstensen havde i en Forestilling

Stiftamtmanden over Island, i Anledning af en til Island i

Sommeren 1836 overfort Koppesmitte, yttret Ønskeligheden af
en efter den nærværende Tid læmpet Forandring eller nær-
mere Bestemmelse af Plak. 18. Mai 1787, der senere var
m"dinceret ved Plak. 27. Mai 1803. Efter Landphysikus' For-
mening var denne Anordning ikke længer hensigtsmæssig,
deels iordi den var udkommen for Vaccinationen, paa en Tid,
^a K°pperne vare meget frygtede, deels fordi dens Regler
vare meget ubestemte 5 han androg derfor paa, at de nævnte
Anordninger maatte ophæves

,
og at de Bestemmelser ang.

KoPper, som indeholdtes i Canc. Skriv. 21. Juli 1835 til Amt-
manden i Holbeks Amt, sammenholdte med Qvarantaine-Direc-
tmnens Circulaire 16. Januar 1808, maatte for Island træde i

deres Sted saavel med Hensyn til Kopper som Mæslinger,
aavel Stiftamtmanden som Rentekammeret og Sundhedscollegiet

l

) Piakat af 20. Juni 1838.

13*
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4838. vare enige med Landphysikus. — Canc. 3. Depart. Fore-

^ø^^ stillinger 1838, Nr. 19.

21. Marts.

Vi bifalde allern., at Plakaten af 18. Mai 4 78.7 saavel-

som Plak. af 27. Mai 4803, forsaavidt Island og Fær-

oerne angaaer, ophæves, dog at de Forsigtighedsregler

blive at iagttage, som de almindelige for Danmark

gjeldende Qvarantaine -Forskrifter
,

og navnlig Circu-

lairet af 16. Januar 4 808 bestemmer, til Forebyggelse

af smitsomme Sygdomme, og deriblandt Koppesygdom-

mens Indforelse. — Kjbbenhavn den 24. Marts 1838.

24. Marts. Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Forslag om en Central-Regjering i Island. Khavn

den 24. MartS 1838. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1838,

Nr. 1048. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1838, S. 82-84.

Det kongel. Rentekammer har, ved under 4. No-

vembr. f. A. at tilstille Cancelliet den herhos tilbage

foigende Forestilling fra den forhenværende Stiftamtm.

over Island, Krieger, begjært Caneelliets Betænkning

meddeelt over det i samme indeholdte Forslag til

Oprettelsen af en Central-Regjering i Island.

Bemeldte Regjering skulde efter Forslaget besfaae

af en Præsident (eller Gouverneur), samt af 2 Regje-

ringsraader, og skulde, foruden directe at bestyre Son-

der- og Vest-Amtet, der efter Planen skulde sammen-

lægges, udfftre alle Forretninger med Landsoverretten,

Biskoppen, den lærde Skole, Landfogderiet, Medicinal-

væsenet og Nord- og Ost-Amtet, samt endvidere expedere

alle de Bevillinger o s. v., som ere tillagte Regjeringen

i Vestindien, hvorhos alle Sagerne til og fra Gollegierne

skulde expederes igjennem Regjeringen. Motiverne

til det anfbrte Forslag ere i det Væsentlige hentede:

1) fra Gommunicationens Sjeldenhed og Besværligbed,

hvilken saavel i den offentlige Forretningsgang som

for de vedkommende Private, hvis Ansbgninger ikke
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kunne afgjbres uden ved hbiere Resolutioner, medfdrer 1838.

betydelig Tidsspilde og undertiden Tab; — 2) fra den 24, Maris,

her herskende Mangel paa tilstrækkelig Bekjendtskab
-""^^-^

med Landets mange Særegenheder; — 3) fra den

Omstændighed, at Embedsmændene paa Island vanske-

lig bringes til at samstemme, hvorved kan foranlediges,

at Goilegierne, naar de ikke af de modstridende Er-

klæringer see sig i Stand til at udtinde det Rette, blive

fristede til at lade endog for Landets Tarv vigtige Sa-

ger henligge; og endelig: — 4) fra den med Islands

lange Frastand forbundne Vanskelighed for Goilegierne

i at fore behbrig Control med Embedsmændene.

Selve Forslaget er ibvrigt ikke cjennemarbeidet i

Detaillen, men hvad de udhævede Motiver, hvorpaa

det i Hovedsagen er stbttet, angaaer, da forekomme

de ikke Gancelliet at være af nogen Vægt. I clenne

Henseende bemærkes:

ad 1) Islands Frastand og Communicationens Van-

skelighed ere vistnok væsentlige Hindringer for Forret-

ningsgangen, men denne Ulempe ligger i Sagens Natur

og vilde formeentligen ikke afhjelpes ved Oprettelsen

af en local Regjering, med mindre denne i al Fald

skulde have en extraordinair, Amtmændenes betydelig

overstigende Myndighed, hvilket ikke synes tilraadeligt

(saameget mindre, som det ikke indsees, hvor der

skulde findes Individer til Indtrædelse i Regjeringen af

saa fortrinlig Dygtighed, at der maatte kunne stoles

mere paa dem end paa Amtmændene), og neppe heller

engang har været Proponentens Mening, naar hensees

til, at han kun andrager paa, at Regjeringen skulde

bemyndiges til at meddele de samme Bevillinger som

den Vestindiske Regjering, men dennes Myndighed i

den omhandlede Henseende er ikke synderlig stbrre

end Amtmændenes, og at henlægge Bevillings -Expedi-

lionen paa Island fra Amtmændene til Regjeringen vilde,

tangt fra at befordre, kun bidrage til at forsinke slige Sa-

gers Afgjbrelse, da Indvaanerne i saa Tilfælde ved mange
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1838. Leiligheder maatte sbge længere borte, hvad de efter den

24. Marts, nærværende Indretning kunne have mere i deres Nærhed.
"-"P~V~*"""

ad 2 og 3) Landets Særegenheder maae ligesaa-

vel kunne oplyses ved Amtmændenes og de under-

ordnede Ovrigheders, som ved en Regjerings Erklærin-

ger, og er det end saa, at slige Erklæringer ofte i

væsentlige Punkter differere, finder Forskjelligheden.

saavidt Collegiet har haft Leilighed til at erfare, dog

ikke saa meget Sted i Henseende til Fremsættelse af

Tingenes factiske Stilling, eller Belysningen af de locale

Forhold, som i Henseende til de Raisonnements, der

bygges paa de factiske Præmisser, om hvis Existents

man er enig. Hvad ibvrigt den her omhandlede som

et Nationaltræk udhævede Stridighed angaaer, da turde

det vel blive Tilfældet, at den snarere vil forbges end

hæmmes ved Oprettelsen af en Regjering, der, som

allerede ovenfor bemærket, neppe kunde ventes saa-

ledes besat, at den ved overlegen Dygtighed kunde

gjbre sig gjeldende fremfor de andre Overøvrigheder, og

det er saaledes ikke uantageligt, at disse kunne fole

sig fristede til Uvillie og Opposition imod en hidtil

ukjendt Melleminstants.

Hvad endelig det under Nr. 4 paaberaabte Argument

angaaer, da kunne ordentligviis Collegierne heller ikke

her i Landet have noget umiddelbart Tilsyn med Em-

bedsbestyrelsen i Provindserne, men, ligesom man, hvad

Amtmændene angaaer, ved Gorrespondence med dem

har Leilighed til at bedbmme deres Duelighed og Nidkjær-

hed, og til i fornodent Fald at give Veiledning og Be-

læring, saaledes maa man, hvad Uuderovrighederne

betræffer, for en stor Deel stole paa, at Amtmændene

controllere deres Embedsførelse; det samme maa gjelde

med Hensyn til Island, og en Regjering, ifald den blev

oprettet, kunde neppe bidrage til at gjore Controllen

strængere, eller være istand til selv at udfore det

umiddelbare Tilsyn.

Under Calculen over de Omkostninger, som Op-
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rettelsen af en Central-Regjering vilde medfbre, er 1838.

Stiftamtmand Krieger gaaet ud fra den Forudsætning, „/^^l
at ikke blot Stiftamtmands- Embedet, men ogsaa Amt-

mandsposten i Vest~Amtet kunde inddrages, idet Regje-

nngen skulde bestyre begge disse Amter direkte. Her-

ved vilde imidlertid begrundes en lidet tilraadelig Forskjel

i Maaden, hvorpaa Landets forskjellige Amter bleve admini-

strerede, der iblandt Andet vilde medfore, at Distrikterne

i Sonder- og Vest-Amtet under Conflikt med de andre

Amters Distrikter, f. Ex. i Fattigforsorgelses- Sager,

vilde have, eller i det mindste vilde forudsættes at have,

en fortrinligere Beskyttelse i Regjeringen; men bort-

falder denne Deel af Planen, blive Omkostningerne paa

dens Udforelse iovrigt saa meget betydeligere.

Idet man indskrænker sig til forestaaende Bemærk-

ninger, maa Cancelliet være af den Formening, at det

omhandlede Forslag ikke egner sig til at tages til Folge.

Hvilket man ikke bar skullet undlade herved tjenstl.

at melde. — Det kongel. Danske Cancellie den 24.

Marts 1838.

Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 24. Marts,

og Oster-Amtet, ang. nogle Punkter med Hensyn

til Udfærdigelsen af Bevillinger. Khavn den 24.

MartS 1838. — Canc. 3 Depart. Brevb. 1838, Nr. 1083.

I Anledning af det af Hr. Amtmand under 31. De-

cembr. 1836 hertil indsendte Regnskab over de af Dem
i bemeldte Aar udleverede kongelige Bevillinger og

Expeditioner, udbad Cancelliet sig i Skrivelse af 9.

Mai f. A. Deres nærmere Yttringer meddelte, med

Hensyn til at der, efter Regnskabets Udvisende, de els

var udfærdiget Confirmation paa tvende respective mel-

lem Bonde Einar Vigfussen og Hustru Tborgerder Jons-

datter og mellem Gudmundur Johnson og Gudny Jons-

datter oprettede reciprokke Testamenter, uagtet disse

ikke vare forsynede med Notanal- Attestation, deels
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4838. meddeelt Christian Christiansen af Brakande Bevilling

24. Marts, til Ophævelse af hans Ægteskab med Thorun Thor-

valdsdatter, uagtet Sidstnævnte, efter hvad der var

oplyst, var afsindig. Hr. Amtmand har derefter i Skri-

velse af 25. August f. A. anfdrt de Omstændigheder,

der have begrundet den af Dem ved de omhandlede

Expeditioners Udfærdigelse brugte Fremgangsmaade, i

hvilken Henseende De, navnlig hvad Testamenterne

angaaer, har bemærket, at disse, foruden at de efter

selve deres Indhold afgave et umiskjendeligt Beviis

paa deres Ægthed, derhos vare attesterede af Mænd

i offentlige Bestillinger, og hvad den nævnte Skilsmisse-

Bevilling for Christian Christiansen betræffer, at De

ikke har antaget at Konens Afsindighed, for sig be-

tragtet, kunde afgive tilstrækkelig Grund til at nægte

ham den af ham ansbgte Bevilling, ligesom og en saa-

dan i sin Tid er bleven forundt en Præst Vigfus Erich-

sen af Hvamme, uagtet hans Hustru var berbvet For-

standens Brug.

Foranlediget heraf undlader man ikke til fombden

Efterretning tjenstl. at tilmelde Dem, at om der end

' forbvrigt maatte have været tilstrækkelig Anledning til,

med Hensyn til de ommeldte Testamenter, at lade den

befalede Notarial-Attestation bortfalde, saa burde der

dog i al Fald, forinden de forsynedes med Confirma-

tion, til Oplysning om deres Ægthed have været op-

taget lovligt Thingsvidne; og hvad dernæst den anfbrte

Skilsmisse-Bevilling angaaer, då burde denne, som inde-

holdende en Undtagelse fra den i N. L. 3—48—16. 5

indeholdte udtrykkelige Bestemmelse, ikke have været

meddeelt uden ifblge umiddelbar allerh. Besolutiou,

hvilket ogsaa var Tilfældet med den af Dem paabe-

raabte Præst Vigfus Erichsen i sin Tid meddeelte

Bevilling.

Forsaavidt Hr. Amtmand ibvrigt har anseet det bnske-

ligt, at Overbvrighedeme bemyndiges til at autorisere

visse Personer til paa de Steder, som ere i betydelig Af-
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stand fra Sysselmændenes Bopæle, ved Testamenters 1838.

Oprettelse at udfore Notarii publici Funktion, da finder 2^Msx^
Collegiet ikke en saadan Bemyndigelse fornoden, efter-

som der, hvor Omstændighederne ere af den Beskaf-

fenhed, at Notarius ikke kan skaffes tilstede, i al Fald

kan tilkaldes Vidner, hvorefter Testamentet, naar disse

ere afhorte og have bekræftet Testationens Rigtighed,

under et i den Anledning optaget Thingsvidne, i Over-

eensstemmelse med allerh. Reskript af 5. April 182()

kan confirmeres af vedkommende Amtmand. — Det

kongel. Danske Gancellie den 24. Marts 1838.

i

Directionen for Universitetet og de lærde io. April.

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden i Island,

ang. Bessastad Skoles Reorganisation. Khavn den

10. April 1838. — Copieb. for Univers, og Skolerne

tø&fc Nr. 591.

Det vil være i Stiftsøvrighedens behagelige Erin-

dring, at Directionen under 46. April 4 83 1 communi-
Cerede Samme, at Directionen, efter at have ifolge

allerh. Befaling nedlagt allerund. Betænkning angaaende
et l 'l Hs. Maj, Kongen indgivet anonymt Andragende,

træffende forskjellige Mangler ved den lærde Skole

Paa Island, var ved allerh. Resolution af 11. Januar
s

- A. bleven allern. bemyndiget til, efter at have ind-

hentet Betænkning fra Stiftsøvrigheden angaaende Op-
^reken af en Bolig for Oeconomus ved Bessastad Skole,
efler

sædvanlig islandsk Bygningsmaade , hvorved en
Læsesal kunde vindes for Skolen, og en tredie Klasse
1 samme oprettes, samt hvorledes gymnastiske Ovelser
kunde være at indfore i bemeldte Skole, at brevvexle
med det kongelige Rentekammer om Udredelsen af de

Omkostninger, som derved maatte foranlediges, hvor-
hos det af Hans Maj. var bifaldet, at Stiftsøvrigheden
maatte hores angaaende hvorledes Examen for de

Pnvatdimitterede
i Island kunde være at bringe i For-



202 Univ. Dir. Skriv. ang. Bessastad Skole.

1838. bindelse med Final -Examen ved den lærde Skole paa

. April. Bessastad, og om der i denne Skole kunde forskaffes

de opvaktere Disciple Leilighed til at lære i det Mind-

ste Begyndelsesgrundene til det tydske Sprog.

I den af Stiftsøvrigheden derefter under 4. Februar

1832 afgivne Betænkning yttrede Samme, ved at paa-

pege de flere væsentlige Mangler, som findes ved Bes-

sastad Skoles nuværende Bygning og hele Indretning,

— at nemlig: Spisestuen er for lille — Disciplenes

Sovekamre for indskrænkede — Bibliotheks-Lokalet saa

slet, at Bogerne udsættes for i faa Aar at fordærves

— at en ny og ugift Adjunkt burde ansættes og en

tredie Klasse oprettes, samt dertil et tredie Læseværelse

indrettes m. m. — : at det ikke vilde være raadeligt,

at opfore et Huus efter islandsk Bygningsmaade, da et

saadant kun er lidet varigt og fordrer idelig Beparation,

men at derimod den ældre Skolebygning burde gives

en Hovedreparation, saaledes at Adjunkternes Locale

repareredes og udbedredes, at den for Tiden ufuldforte

Bygning burde istandsættes, og deri indrettes en Læse-

sal, et Sygeværelse og et Gjesteværelse , hvilke allo

skulde erholde Varme fra en opmuret Skorsteen, der

kunde anbringes i et Kjbkken , hvor da tillige skulde

indmures en Bagerovn; at der tillige skulde indrettes

et Værelse for Oeconomus Folk, og at Loftet over den

nu ufuldforte Bygning skulde overlades Oeconomus til

Proviantkammer, saavel for Skolen som for ham selv.

Da den foreslaaede Tilbygning forventes at kunde være

af Bindingsværk, var Udgiften anslaaet til i det mindste

4000 Bbd., ligesom til en ny Adjunkt, der især var

nbdvendig naar en tredie Klasse skulde oprettes —
og til hvilken Underviisningen i Gymnastik, saavel som

i det tydske Sprog kunde overlades — vilde udfordres

en aarlig Gage af 400 Rbd.

Efterat Directionen derefter havde udbedet sig det

kongel. Rentekammers Tanker om, hvorvidt de Sum -

mer, som deels eengang for alle, deels aarlig vilde
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behbves til Iværksættelsen af bemeldte af Stiftsovrig- 1838.

heden foreslaaede Forandringer maatte kunne afholdes 10. April,

af Bessastad lærde Skoles i den islandske Jordebogs-

kasse indestaaende Midler, har bemeldte Collegium

senere tilstillet Directionen en af samme, deels i An-

ledning af bemeldte Sag, deels uden Hensyn dertil, for

at see hævet det Forhold, hvori Bessastad lærde Skole

hidtil har staaet til den kongel. Jordebogskasse samme-

steds, foranstaltet og efter indhentede Oplysninger fra

Island udarbeidet Opgjbrelse af, hvad Skolen kunde

antages den 31. Juli 4834 at eie, over hvilken Kammeret

forlangte Direktionens Betænkning, i det samme — som
var sindet at forelægge de Deputerede for Finantserne

Sagen til videre Aføjbrelse — tillige bnskede at erfare

Directionens Formening med Hensyn til de fremtidige

Ressourcer, som Skolen efter Opgjorelsen vilde have

u'l sin Raadighed.

Ifolge bemeldte Opgjbrelse — mod hvis Rigtighed

1 det Hele Directionen Intet har fundet at erindre —
v»lde Skolens Fond den 31. Juli 1834 blive 52,135 Rbd.

63 Sk. Sblv, og da Skolen deels i Renter af denne

Sum, deels i det saakaldte Skalholtske Æquivalent,

2500 Rbd. aarlig, kan tilkomme af den kongel. Kasse

aarliS 4585 Rbd. 41 Sk. Sblv, som i Forbindelse
med Renten af tvende samme tilhbrende kongel. Obli-

gationer, samt Kongetienderne af Oefjords og Skage-

Ijords Sysseler, vil udgjbre en aarlig Indtægt af ialt

4959 Rbd. 77 Sk. Sblv — hvoraf skal udredes Biskop-

pens og Lærernes Gaser, samt hvad der medgaaer til

°' e-Indretningens Oeconomie — men Udgifterne til

bemeldte Gager, samt til Disciplenes Stipendier, til

Oeconomus,
til Bessastad Kirke og Sognepræsten sam-

mesteds,
til Medicinal-Indretningen og Postindretningen

Paa Island m. yM vil belbbe ialt 6195 Rbd. 50 Sk. Sblv
aai 'i§, saa vil altsaa Udgiften overstige de aarlige Ind-

ser med 1235 Rbd. 69 Sk. Sblv, foruden at der
orestaaer Udtælling af de resterende Renter af Kjbbe-
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1838. summerne for Jorderne Aas oe Hol, hvortil endvidere

10. April, kommer Erstatning til vedkommende Præster i forrige

Holum Stift, for det ved Salget af Bispestolens Jorde-

gods lidte Tab i deres Indlægter. loWrigt vil senere,

forinden den endelige Adskillelse finder Sted, og til

dennes Dato, blive forfattet en Continuajions-Opgjorelse

efter de samme Regler, som ved den ovennævnte ere fulgte.

Ved at meddele det kongel. Rentekammer den oven-

nævnte af Samme forlangte Betænkning, har Directionen

for det forste, ved at bemærke, at der hverken nogen-

sinde har fundet nogensomhelst Forbindelse Sted imel-

lem den almindelige Skolefond og det lærde Skolevæ-

sen paa Island, eller at efter sin Natur den Forbindelse,

som ved den almindelige Skolefonds Oprettelse blev

indfort mellem de lærde Skoler i Danmark, passende

kunde udvides til den lærde Skole paa Island, endog

alene af den Grund, at sidstnævnte Skole har en langt

hbiere Betydning for Island , end de lærde Skoler for

Landet her, i det den for en stor Deel tillige træder

istedetfor Hbiskole, — erklæret, at den almindelige

Skolefond, saavel af de an forte Grunde, som fordi

sammes Indkomster i den senere Tid mere og mere

maae erkjendes ikke at være tilstrækkelige til de her-

værende lærde Skolers egne Fornbdenheder, aldeles

ikke vil kunne enten ganske eller for en Deel overtage

Udredelsen af saa betydelige Tilskud, som, efter det

Resultat Opgjdrelsen synes at vise, vilde udfordres til

endog blot at vedligeholde Bessastad Skole i dens hid-

til værende Virksomhed, endsige til at give den en saa-

dan Udvidelse, som maa ansees for særdeles onskeligj

om ikke aldeles nodvendig. Directionen har dernæst

gjort opmærksom paa, at ogsaa saavel i og for sig?

som med Hensyn til den Forbindelse, der altid har

fundet Sted mellem Bispestolene og det lærde Skole-

væsen paa Island, og samtlige dvrige Omstændigheder,

Intet synes at være rimeligere, end at den kongelige island-

ske Jordebogskasse ikke alene dækker den Underbalance,
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som nu har viist sig ved Skolens Indtægter og Udgifter 1838.

efter dens hidtil værende Fornødenheder, men ogsaa 10. April,

overtager de forbgede Udgifter, som maatte udkræves

til at give Skolen de Forbedringer og Udvidelser, som

man erkjender for nodvendige, naar den skal opfylde
• * *

sit Oiemed og' svare til Tidens Fordringer, hvad enten

den skulde virke som lærd Skole alene, eller organi-

seres som et saadant hoiere Institut, der efter de locale

Forholde paa Island vistnok maatte ansees for særdeles

gavnligt og onskeligt.

Directionen har i denne Henseende henviist til,

hvorledes, efter hvad af det kongel. Rentekammer

var bemærket, og af Deres Hoiærv. i Skrivelse til be-

meldte Collegium af 31. Januar 4 833 nærmere udviklet,

den Bispestolen paa Island fra de ældre Tider paa-

hvilende Forpligtelse til af det samme tillagde Jordegods

at vedligeholde de fornodne Skoler, senere blev for-

vandlet til en lovbegrundet Ret fra Skolernes Side til

en vis Andeel i Bispestolenes Indtægter, hvilken Andeel

efterhaanden, og i Særdeleshed ved de kongel. Reskrip-

ter af 29. April 4785 og 2. Oktobr. 1801 blev endmere

udvidet, idet Skolerne ved dem tillagdes den langt

overveiende Andeel af Provenuet for det bortsolgte

Gods, hvoraf altsaa tydeligen sees, hvorledes man

mere og mere har stræbt at iagttage det islandske Skole-

væsens Tarv, ligesom det og i Præmisserne til sidst-

nævnte Reskript udtrykkeligen anfbres blandt Motiverne

til Reskriptets Bestemmelse om Holum Bispesædes Ned-

læggelse, at derved kunde tilflyde Skolevæsenet bety-

delige Indtægter, til at bevirke en forbedret Indretning

af samme, hvorpaa Hans Maj*., med Hensyn til at ud-

brede Held og sand Oplysning blandt Hans kjære og

troe Undersaatter paa Island, vilde være alvorligen

betænkt. Directionen har derhos ikke undladt at gjore

opmærksom paa, at det ifdlge allerhoistbemeldte Re-

skripter foretagne Salg af begge de forrige Bispestoles

Godser har haft et saa yderst uheldigt Resultat, at det
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4838. Skalholtske Gods ikkun blev udbragt til 50,051 Rd.

10. April. 77 Sk. D. Cour. — hvilket med Tillæg af Coursforskjellen
'

i det Hbieste kan beregnes til 80,
!

082 Rbd. 87 Sk. rede

Sdlv
,

og de for Salget af det Holumske Gods i den

kongel. Jordebogskasse indestaaende og nu Skolen til-

gode beregnede Summer ikkun udgjbre omtrent 70,000

Rbd., tilsammen altsaa 150,000 Rbd., istedet for at det

førstnævnte Gods efter nogle af Rentekammeret tilstil-

lede, og Opgjorelsen ledsagende Bemærkninger, efter de

nuværende Priser vilde kunnet været udbragt til 183,192

Rbd. r. S., ligesom, efter den i Deres Hbiærv". oven-Hi

nævnte Skrivelse anstillede Beregning, begge Bispe-

stolenes Jordegodser og Tiender, efter de nuværende

Priser, vilde have svaret til en Capilalværdie af ialt,

med Tillæg af Inventariet og nogle Capitaler 385,445

Rbd. 30 Sk., saa at der ved den omtalte Foranstalt-

ning maa antages at være tabt en Capital af omtrent

235,000 Rbd., svarende til en aarlig Indtægt af 9,400

Rbd., en Indtægtsforøgelse, der uden Tvivl vilde have

været mere end tilstrækkelig til at iværksætte den i det

ovennævnte \s}. Reskript omtalte forbedrede Indretning

af det islandske Skolevæsen, hvorved det saaledes synes,

at Skolen snarere maatte med Billighed kunne gjbre

Regning paa, fra den kongel. Kasse at kommes til Hjælp

med i det mindste en Deel af de Indtægter, som den

ved en heldigere Benyttelse af Conjunkturerne nu

sandsynligviis vilde haft til sin Raadighed. Direc-

tionen yttrede for det kongel. Rentekammer, at det

saavel med Hensyn hertil, som til det udtrykkelige

kongelige Tilsagn i Reskr. af 2. Oklobr. 1801 og øvrige

Omstændigheder, forekom den klart, at Bessastad lærde

Skole med Sikkerhed maatte kunne forvente, enten fra

den kongel. islandske Jordebogskasse, eller i alt Fald

fra Finantskassen, at tillægges et saadant betydeligt

aarligt Tilskud, som den efter Opgjorelsen ikke vil

kunne undvære, deels endog til blot at vedligeholdes

i sin hidtilværende Form, deels og fornemmelig til
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Iværksættelse af de Forbedringer, som Directionen efter 4838.

Tidernes Fremskridt maatte finde aldeles nødvendige, 10. April

og som, da Skolen — der træder i Stedet for de tvende

Skoler, som stedse forhen befandtes paa Island — nu

1 saa lang Tid har befundet sig i en interimistisk Til-

stand, maatte 'ansees for at være saa meget mere

paatrængende.

Det kongel. Rentekammer har derefter i Skrivelse

af 13. Januar d. A. udbedet sig, forinden videre ved

Saeen foretages, Direclionens nærmere Yltringer om,

bvormeget Bessastad Skole, foruden dens Indtægter

efter oflnævnte Opgjdrelse , maatte antages aarligen

at behbve.

Medens Directionen stod i Begreb med, forinden

det kongel. Rentekammer i forbemeldle Anledning med-

deles Svar, forelobigen at udbede sig Stiftsøvrighedens

Stænkning, har man fra det kongel. Danske Cancellie

Godtaget en Skrivelse af 20. f. M., hvori andrages, at

det i Anledning af de islandske Præstekalds ringe Ind-

tægter, og Præsternes deraf fblgende mislige Stilling,

°§ Mangel af Ledighed til at vedligeholde og udvide
de faae Kundskaber, de have kunnet erhverve, har

været paatænkt herpaa at raade Bod, ved at forene

flere Præstekald til eet, og derved forbedre deres Ind-

tægter, rnen at dette, efter indhentet Betænkning fra

Deres Hbiærv., er befundet urigtigt, hvorimod det kgl.

Rentekammer har erklæret sig villig til allerund. at

andrag paa, at 1000 Rbd. aarlig i 3 å 4 Aar maatte
udd eles blandt Præsterne i de ringere Kald, til For-

edring a f deres Indtægter, ligesom det allerede tid-

ligere, ved allerh. Resolution af 5. April f. A. er be-
*tem t, at den adskillige af de bedre islandske Kald

Paahvilende Forpligtelse, at underholde en saakaldet

leemosynarius, skulde ophore. Men da det kongel.

^ntekammer,
i Anledning af en af Deres Hbiærv. i

eres i forbemeldte Sag afgivne Betænkning meddeelt
sorgelig

Skildring af de islandske Studerendes Stilling,

>
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1838. der gjør det særdeles vanskeligt for disse at erhverve

10. April, de Kundskaber og den Dannelse, som udfordres for

med Held at kunne virke som Religionslærere og Sjæle-

sørgere, har for Gancelliet bemærket, at undertegnede

Direction tidligere for Kammeret havde yttret, at den

ansaae det for ønskeligt, at der blev givet Bessastad

Skole en saadan Udvidelse, at de islandske theologiske

Studenter der kunde modtage en mere omfattende

Underviisning end hidtil har været Tilfældet, har Can-

celliet, ved at bemærke, at det for et Land som Island,

hvor Skole-Underviisning saa godt som aldeles ikke

lader sig iværksætte, og hvori saaledes den menige

Mands Dannelse for en stor Deel alene beroer paa

Præsterne, er især magtpaaliggende , at disse ere ud-

- rustede med saadanne Kundskaber og saadan Dannelse,

al de kunne hæve sig ud over Almueklassen, blive

istand til med Held at virke ikke blot som Menighe-

dernes Religionslærere og Sjælesørgere, men og som

deres Ledere og Raadgivere i verdslige Anliggender,

samt at det, paa Grund af de islandske Præstekalds

ringe Indtægter, ikke er at vente, at ret mange vilde

blive søgte af Candidati Theologiæ, hvorimod den aller-

største Deel maa besætles med Mænd, der ikke have

nydt anden videnskabelig Dannelse, end den de have

erholdt i Bessastad Skole, — aldeles tiltraadt Direc-

tionens ovenanførte Formening, i det samme har anseet

det for at være ei alene i hoi Grad onskeligt, men

endog aldeles nødvendigt, at de islandske Studerende

i Bessastad Skole kunne erholde en mere omfattende

Underviisning og alsidigere Dannelse, end efter Skolens

Indretning hidtil har været muligt, og at deres Stilling

sammesteds kan blive mere svarende til deres frem-

tidige Bestemmelse. Cancelliet har derfor, ved paa

det Bedste og Indstændigste at anbefale denne vigtige

Sag til Directionens Opmærksomhed og Forsorg, ud-

bedet sig dens Ytlringer om. hvad der maatte kunne

foranstaltes til denne Sags Fremme.
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For at nu saavel det kongel. Rentekammer kan 1838.

meddeles den af Samme forlangte Oplysning, med lO^April.

desto storre Noiagtighed og Paalidelighed, som den i

det foregaaende paapegede Forbedring og Udvidelse

af Bessestad lærde Skole, betragtet deels som Skole

alene, deels som Institut for en hbiere Uddannelse af

Landets tilkommende Geisllige, hvilken ikke alene

Directionen maa ansee for særdeles onskelig, men
°gsaa det kongel. Danske Gancellie, efter hvad nylig

er fremsat, anseer for aldeles nbdvendig, paa den hen-

sigtsmæssigste Maade kan vorde iværksat, udbeder man
sig Stiftsøvrighedens nærmere behagelige Yttringer om,

deels hvad angaaer selve Skolen, hvorvidt det, under

Forudsætning af, at der kunde vorde den tillagt et

betydeligt aarligt Tilskud, enten fra den kongel. island-

ske Jordebogskasse, eller fra Finautskassen, endnu

toaatte være hensigtsmæssigt alene at udfore de i Stifts-

øvrighedens ovennævnte Skrivelse foreslaaede Forbe-

dringer — der blot vilde rnedfore, foruden en Bekost-

ning eengang for Alle af 4000 Rbd., en foroget aarlig

Udgift af 400 Rbd., hvilken endda synes tildeels ikkun

at ville blive temporair, under Forudsætning af, at ved

nogle af de nuværende Læreres Afgang vilde kunne

bespares noget i de dem nu tillagte Gager, eller om,

hvilke andre Forbedringer det maatte være hensigts-

mæssigt at give den, deels angaaende, hvorvidt der,

enten i Forbindelse med Skolen i Bessestad, eller sær-
skilt fra denne, f. Ex. i Reikevig, kunde organiseres
en hbiere Lære- Anstalt, til Uddannelse for de af Lan-
des

Geistlige og muligen tillige medicinske Embeds-
mænd, som ikke have Leilighed til ved Universitetet

1 Kjbbenhavn at erhverve en mere videnskabelig Dan-
nelse, hvorved tillige maatte behageligen oplyses, hvilke

Bekostninger der vilde udfordres til en saadan Indret-

nin§. Man undlader ikke at gjbre opmærksom paa, at

allerede daværende Stiftamtmand Krieger i Stiflsovrig-

hedens ovenanførte Betænkning af 4. Febr. 4832, ligesom
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han har foreslaaet adskillige væsentlige Forandringer i

den hidtilværende Skoleindretning, tillige har fremsat

Grundtræk til en saadan Indretning for den hoiere Ud-

dannelse af Oens tilkommende saavel geistlige som

medicinske Embedsmænd, der efter hans Formening

burde organiseres i Reikevig aldeles adskilt fra Skolen,

og hvortil efter den fremsatte Plan alene vilde udfor-

dres en aarlig Bekostning af 4 350 Rbd., hvilken, under

Forudsætning af, at Lectorposten i Tiden kunde vorde

forenet med Domkirkekaldet i Reikevig, endog vilde

kunne betydeligen nedsættes.

Directionen tilfoier, at den med Hensyn til den lange

Tid, som denne Sags Forhandling allerede har medtaget,

og i Henseende til Sagens Viglighed, tinsker at mod-

tage Stiftsøvrighedens Betænkning snarest muligt. —
Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 10. April 1838.

11. April. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

Sonder-Amtets oeconomiske Selskab. Khavn den

11. April 1838. — 1 Rentekammerets Forestilling 3.

April bemærkes, at det ved kgl. Resol. 26. Septbr. 1835 var

bemyndiget til, i Anledning af Ophævelsen af For. 13. Mai 1776,

at indstille et eventuelt oeconomisk Selskab for Scmder-Amtet til

at erholde et passende Tilskud af Jordebogskassen. — Nu var et

saadant Selskab stiftet den 28. Januar 1837, og sammes Vice-

formand, Justitiarius Sveinbjornsson, havde indsendt en Beret-

ning om Selskabets Foretagender og Tilstand, samt et Exem-

plar af Lovene. Det havde foresat sig at udgive et oeconomisk

Tidsskrift, havde udstedt en Indbydelse til at indkomme med
Afhandlinger om Islands Oeconomie og Jordbrug, og udsat

Præmier for Jævning af Tuer og Opførelse af Gjærder.

Da Selskabet ikke havde haft Leilighed til, saaledes som i de

andre Amter var skeet, at samle nogen Capital førend det begyndte

sin Virksomhed, havde Amtmanden andraget paa, at det maatte

tilstaaes en storre Understottelse end den, der ved Resol. 31.

Decbr. 1834 var tilstaaet Vester-Amtets oeconomiske Fond, og

foreslog 1000 Rbd. r. S., da det ellers maatte befrygtes, at
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det enten maatte indskrænke sine Foretagender, eller muligen 4838.
ikke kunne bestaae. En saadan Understøttelse fandt ogsaa *—

^

>^fc-

Rentekammeret nødvendig, og lovede det Offentlige en Nytte
11# April,

deraf, ligesom det ogsaa erindrer om, at den islandske Han-

dels-Commission havde i 1835 foreslaaet en Understøttelse af

1000 Rbd. til oeconomiske »Fonds i hvert Amt. Dog foreslaaer

Rentekammeret, at det maatte blive Selskabet paalagt, hvert

andet Aar igjennem Amtmanden at give Beretning om dets

Virksomhed i det Hele. — Rentek. Relat. og Resol. Protok.

1838 B, Nr. 125.

Vi ville allern. have Islands Sonder- Amts oecono-

miske Selskab forundt en Understøttelse een Gang for

alle af 4 000 Rbd. rede Solv af den islandske Jorde-

bogskasse, saaledes at denne Sum bliver at tillægge

Selskabets Fond. Og bliver det at paalægge bemeldte

Selskab, hvert andet Aar at afgive Indberetning om
dets Virksomhed i det Hele, hvilken Indberetning bliver

Os allerunderd. at forelægge af Vort Rentekammer. —
Kjobenhavn den Åt. April 1838 1

.

Directioneil for Universitetet og de lærde 28 - April.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Anbringelse af en islandsk Discipel i danske

Skoler. Khavn den 28. April 1838. — Original i

Bispe-Archivet i Island. Copieb. for Universitetet og Skolerne

*888, Nr. 702.

1 Anledning af det med Deres Hoiærv/ Skrivelse

af d. M. indsendte Andragende fra Sysselmand Ste-

Phan Gunnltfgsen i Reikevig, og med særdeles Hensyn
l»> hvad Deres Hoiærv. i den Anledning har yttret, vil

Directioneu, i Analogie af Bestemmelsen i allerhbieste

Resolution af 40. Marts 1826, have bevilget, at bemeldte

Sysselmand Gunlbgsens Halvbroder, Sæmund Gunlog-

Denne Resolution er communiceret Stiftamtmanden over

Island ved Rentek. Skriv. 28. April 1838. — Rentek. Isl.

Copieb. 13, Nr. 24.

14*
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4838. sen, maa til Efteraaret 4 839 optages som Discipel i

28~~April
Aalborg Cathedralskole, under Forudsætning af, at han

ved den Prove, der bliver at afholde over ham, be-

findes moden til Optagelse, hvorhos man vil have ham

tilstaaet fri Underviisning i bemeldte Skole, saa længe

han frequenterer samme.

i Derimod seer Directionen sig ikke i Stand til strax

at tillægge ham Understøttelse af Skolens Stipendier, men

maa, i Lighed med hvad om de lærde Skolers bvrige

Disciple er fastsat, lade det være afhængigt af det Vid-

nesbyrd, han vil erholde med Hensyn til Anlæg, Flid,

Fremgang og Opfdrsel, om saadanne ville kunne til-

deles ham.

Hvad endeligen angaaer det fremsatte Onske, at

han maatte erholde fri Reise til Aalborg, da kan Di-

rectionen, som ikke ved allerhoistbemeldte Resolution

er bemyndiget til at tilstaae en saadan Regunstigelse,

ikke indlade sig paa denne Deel af Andragendet, men

maa have overladt til Ansbgeren desangaaende at hen-

vende sig til det kongel. Rentekammer, som under-

tiden har bevilget, at Bekostningerne ved islandske

Studerendes Hidreise udredes af den islandske Jorde-

bogskasse.

Ved tjenstl. at melde Deres Hoiærv. dette, til egen

behagelig Underretning og til Bekjendtgjorelse for An-

sbgeren, samt ved 1

indsluttet at tilbagesende de med

Ansbgningen fulgte Bilage, tilfoier Directionen, at For-

standerskabet for Aalborg Cathedralskole er under Dags

Dato tilskrevet det Fornbdne angaaende bemeldte Di-

scipels Optagelse i Skolen. — Den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 28. April 1838.
' * -

i. Mai. Forordning ang. Told- og Skibs - Afgifterne i

Danmark. Khavn den 1. Mai 1838. — Emaneret

igjennem General-Toldkammeret, efter at Udkastet havde været

forelagt Provindsial - Stænderne for de danske Ostifter og for

Jylland {Roesk. Stændertid. 1837 S. 2428—2960, 2593-2659 ;
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Viborg Stændertid. II, 1846—2039). — Original - Aftryk hos 1838.
Schultz, 92 Sider i 4*°. Colleg. Tid. for 1838, S. 733-743, i. Mai.

749-770, 781—807, 813-840, 845—869, 877—899, 909-937,

941—957, med Tarifer og ledsaget af Bemærkninger af Ud-
giveren. Qvart-Forr. for 1838, S. 111—208; Schou XXII,

36-186. - Uddrag.

Forordning angaaende Told- og Skibs-Afgifterne i

Danmark.

Vi Frederik den Sjette &c. Vi have taget under

Overvejelse, hvorledes de i Vort Kongerige Danmark

paabudne Told- og Skibs- Afgifter kunde ved en for-

andret Regulering bringes i et mere passende Forhold $

til Handelens, Industrie- og Fabrikflidens samt Ager-

dyrkningens Tarv, saavei som hvorledes Lighed, saa-

vidt Omstændighederne tillade det, kunde opnaaes

imellem disse Afgifter i Vort Kongerige og Vore Her-

tugdomme Slesvig og Holsteen, og en fri Samfærsel

aabnes imellem disse Statens forskjellige Dele.

Efter at Vi i denne Anledning have modtaget aller-

underd. Betænkning fra begge Forsamlinger af Vore

troe Danske Provindsialstænder, samt i Forbindelse med
disse have ladet Os de af Vore troe Provindsialstænder

for Vort Hertugdomme Slesvig og for Vort Hertugdomme

Holsteen afgivne Betænkninger over Udkastet til Tariffer

for Told- og Skibs -Afgifterne i bemeldte Vore Hertug-

domme allerund. foredrage, byde og befale Vi herved,

som folger:

i. Almindelige Bestemmelser om Varers Indførsel, Irans-

itering og Udforsel, samt Omforsel i Riget.

C. Om Transitoplagsvarer.

§ 21. Af alle Varer, som under deres Forsel fra

et fremmed Sted til et andet, eller fra fremmed Sted

t!
' frie Steder (ved hvilke Sidste i denne Anordning

ikke alene forstaaes Island, Grbnland og Færøerne,
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1838. samt indenlandske Steder udenfor Toldgrændsen i Her-

1. Mai. tugdommet Holsleen, men ogsaa Colonierne) passere
~~m^~"

Landet eller sammesteds oplægges paa Transit- eller

Credit-Oplag, svares Transittold efter den under Litr. A

vedfbiede Tarif.
*

§ 22. Transittolden erlægges ikkun een Gang for

hver Gjennemfbrsel, om ogsaa under samme de paa-

gjeldende Varer flere Gange maatte passere over eller

oplægges i Landet, og den fordres ikke for saadanne

fra Transit-Oplaget udforte Varer, som ved deres Forsel

gjennem Oresundet, Belterne eller Kanalen have erlagt

• eller skulle erlægge den sammesteds anordnede Afgift.

§ 23. Transittolden erlægges paa det sidste Told-

sted, hvorfra Varerne udfejres til fremmed Sted. Naar

Oplagsvarer angives til Ud forsel til fremmed Sted, bliver

Oplagsstedet at betragte som sidste Udforselssted, om

Varerne ogsaa under Udforselen henfores til andet

indenlandsk Sted, forsaavidt de ikke der tages paa

Oplag.

§ 24. Af Pakker, Kasser, Foustager og deslige,

som uaabnede, og uden at Indholdet kjendes, soværts

udfores fra Transitoplaget, erlægges Transittolden efter

Omfanget saaledes, som anfort til Slutningen af den

under Litr. A vedfbiede Tarif for Indførselstolden. —
Afgiften beregnes af Gods over een Cubikfod for bele

Cubikfod, saaledes at under en halv Cubikfod ikke

regnes, men en halv Cubikfod og derover beregnes

som en heel Cubikfod.

§ 25. Da Tommer og Træ i Partier ikke kan tages

paa Transitoplag, maa for Trælast af Fyr og Gran den

pr. Commercelæst anordnede Indførselstold tilbagebe-

tales, naar deraf een Commercelæst eller derover ud-

fores til fremmede eller frie Steder; dog bliver 20 Sk.

pr. Commercelæst eller pr. 100 Cubikfod at indeholde

som Transittold, naar Sund- eller Kanaltold ikke er-

lægges.
;
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§ 26. Naar Transitvarer søværts udfores fra Transit- 1838.

eller Creditoplaget til fremmede og frie Steder, nyde l. Mai.

de de Begunstigelser i Henseende til Laste- og Fyr-

penge, som omhandles i §§ 66, 67, 76 og 77.

D. Om Greditoplagsvarer.

.... §33. Varer, som fra Oplaget udfores til

Colonierne, eller til Island, Grbnland og Færoerne, kunne

afskrives med det Halve af det i Tariffen anfbrte Fra-

skrivnings-Qvantum.

F. Om Varer til Udfbrsel.

.... § 39. Alle Varer, som ikke ere anfbrte i

Tariffen for Udfbrselstolden, udgaae afgiftsfrit, dog bliver

af islandske, grønlandske og færbiske Varer ved deres

Udfbrsel til fremmede Steder, hvad enten de ere an-

fbrte i Tariffen eller ikke, som Ud fors els -Afgift blot at

beregne den hidtil anordnede Kecognition af \ Procent

af Varernes Værdie 1
i rede Sblv.

H. Om Afgift af Skibe og Fartbier, som
erhverves fra Udlandet.

§ 48. Af Skibe og Fartbier, som danske Under-

saatter erhverve til Eiendom fra Udlandet, saavel nye

som brugte, erlægges i Indfbrselsafgift:
1

\) Af Egeskibe, hvortil henregnes foruden de Skibe,

i hvilke saavel Indtbmmer som Uden- og Indenbords-

klædningen bestaaer af Eeg eller Tihk, ogsaa de, som

have Indtbmmer af Eeg eller Tihk, men hvori Uden-

eller Indenbordsklædningen bestaaer deels af Eeg

eller Tihk, deels af nogen anden Træsort,

pr. Commercelæst 20 Rbd. r. S.

') med Hensyn til Island see Lov 15. April 1854 § 6.
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1838.
. 2) Af Fyrreskibe, hvortil henfores, for-

1. Mai. uden de Skibe, hvori saavel Indtommeret

som Klædningerne bestaae alene af Fyr, og-

saa Skibe, som ere byggede af forskjellige

Tommersorter i andre Sammensætninger,

end den under Egeskibe anftirte, pr. Com-

mercelæst 4 4 Rbd. r. S.,

uden Hensyn til, om Skibet er bygget her i Landet

eller paa fremmed Sted, eller om det tidligere har

været dansk Eiendom. — Afgiften skal være erlagt,

forinden Skibet maa, efter Plakaten 9. Novembr. 4 803,

paabrændes Mærket
((
Dansk Eiendom", og forinden det

som saadan Eiendom maa forsynes med Maalebrev eller

sættes i Fart under dansk Flag.

§ 49. Denne Afgift erlægges med det Halve: a) af

Skibe paa 40 Commereelæster og derover; — b) af

Fiskeqvaser eller Brondskibe, som anskaffes for deri at

fore levende Fisk, samt af Fartoier, som erhverves til

Sildefangst eller anden Fiskefangst, eller Robbe- og

Hvalfiskefangst, forsaavidt der efter deres Beskaffenhed

skulde tilsvares respective 20 Rbd. r. S. eller 4 4 Rbd.

r. S. pr. Gommercelæst, og saalænge de benyttes saa-

ledes som her angivet. — Med 2 Procent af Kjobe-

summen eller Taxationsværdien erlægges Afgiften paa

Skibe af 50 Commereelæster eller derover, som ere

byggede af Fyrretræ, og skal Kjoberen, for at denne

Afgift behorigen kan beregnes, være forpligtet til at

fremlægge det over Kjbbslutningen udstedte Kjbbebrev,

Skjode eller andet Adkomstbeviis, hvorhos, saafremt

Kjobesummen ei deri maatte være benævnt, tillige bor

fremlægges lovlig Taxationsforretning. Befindes Nogen

ved urigtige eller pro formå Kjcibebreves og Adkom-

sters Fremlæggelse at have besveget Afgiften, da skal

han, foruden Afgiften af den fulde Kjobesum, erlægge

en Mulkt af den besvegne Afgifts dobbelte Belob, samt

tøvrigt være Tiltale undergiven efter Loven. — Afgiften

forbliver ukrævet: c) for Skibe af 46 Commereelæster
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og derunder, som anskaffes til Fiskerie og indenlandsk 1838.

Samfærsel i Island, samt d) for Skibe, som anskaffes 1. Mai

til Robbe- og Hvalfiskefangst. — Anvendes de under

Utr, b, c og d nævnte Skibe senere til andet Brug,

blive for de under Litr. b nævnte Fartbier de ubereg- ,

nede respective 40 Rbd. r. S. og 7 Rbd. r. S., og for de

under Litr. c og d nævnte den fulde anordnede Afgift at

indfordre ved det fbrste Toldsted, hvor Skibet klareres.

§ 50. Af strandede Skibe erlægges istedetfor de

i §§ 48 og 49 anordnede Afgifter, naar de sælges ved

Auction, respective ISVa eller 6V4 Procent af Købe-

summen, men i andet Fald den i bemeldte § anord-

nede Indfdrselsafgift.

§ 54. Naar Skibe afhændes til Fremmede, bliver

for saadan Afhændelse herefter ingen Afgift at erlægge.

I. Om erlagte Afgifters Tilbagebetaling.

§ 52. Naar den nærværende Anordning træder i

Kraft, ophorer den Toldfrihed, ligesom de Afgiftsned-

sættelser, der ved Privilegier eller allerhbieste Re-

solutioner have „indtil videre" været tilstaaet Fabri-

kanter eller Andre for de af dem indfdrte Varer. —
Hvor derimod slige Begunstigelser efter Privilegiernes

eUer de allerhbieste Resolutioners Indhold fremdeles

maae vedblive, skal den Privilegerede ved de paa-

gjeldende Varers Indfbrsel erlægge den tarifmæssige

Indfbrselstold, som da ved Aarels Udgang tilbagebetales

efter fbrt Beviis for Anvendelsen efter Bestemmelsen.

§ 53. Naar stempelpligtige Varer fra det Toldsted,
hvor de ere toldberigtigede, udfores til fremmede og
frie Steder i hele, uanskaarne Stykker, hvoraf Tolden
udgjbr 40 Rbd. eller derover, godtgjbres den erlagte
Told, naar Varerne ere fortoldede efter Vægt, med
Fradrag af 6 Procent af Tolden, hvorhos Godtgjbrelse
af Sportlerne ikke finder Sted, og naar de ere for-

toldede efter Værdie, efter Fradrag af Vs Deel af det
erlagte Afgiftsbelbb.
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1838. § 54. For Candis og Topsukker, som udfores til

1. Mai. fremmede eller frie Steder under indenlandske Raffi-

nadeurers Forsikkring paa Tro og Love om dets inden-

landske Tilvirkning, tilbagebetales, som Godtgjtfrelse

for Tolden af det dertil anvendte raae Sukker, 3 Rbd.

62 Sk. r. S. pr. 100 Pd., naar Udforselen ikke skeer i

mindre Partier end 100 Pd. hver Gang, og Godtgjorel-

sen kræves inden '6 Maaneder fra Udforselsdagen.

Skulde det angivne Topsukker ved Udforselen befindes

at mangle Fabrikmærke, eller Mærkerne paa Gandis-

kisterne være saaledes anbragte, at Ombytning har

været mulig, anholdes disse Sukkere til Gonfiscation.

§ 55. For Sirup, som paa lige Maade udfores,

tilbagebetales ligeledes, dog ikkun naar Partier af 1000

Pd. eller derover paa een Gang udfores, 13 Rbd. r. S.

pr. -1000 Pd.

§ 56. Naar 25 Tbnder Smdr, samlede under een

Toldklarering, udfores til fremmede eller frie Steder,

godtgjores Tolden for \ Tonde Salt, saafremt Godl-

gjorelsen kræves inden 3 Maaneder fra Udforselsdagen.

§ 57. For Trælast af Fyr og Gran tilbagebetales

efter § 25 den pr. Commercelæst anordnede Indførsels-

told, efter Fradrag af 20 Sk. pr. Commercelæst eller

100 Cubikfod som Transittold, naar deraf een Com-

mercelæst eller derover udfores til fremmede og frie

Steder.

//. Om Skibsafgifter.

. § 60. Ved Skibsafgifterne, nemlig Lastepenge og

Fyrpenge, saavel som ved Skibsklarerings- Sportlerne,

skjelnes der imellem indenrigs og udenrigs Fart.

Indenrigs Fart er Farten imellem de forskjellige

Steder i Kongeriget og Hertugdommene, Altona her-

under indbefattet. Hertil henregnes ogsaa Farten paa

Island, Gronland og Færoerne ....
/

A. Om Lastepenge.
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.... § 66. For Lastepenge fritages: a) Baade og 1838.

Fartbier af 2 Commercelæster og derunder i indenrigs 1. Mai.

Fart; - b) Skibe, som fare fra Toldsted til Toldsted i

Isefjorden og Liimfjorden ; — c) Færgefartbier, forsaavidt

de bruges i den paagjeldende Færgefart; — d) Skibe,

som udgaae paa Robbe- og Hvalfiskefangst eller til andet

Fiskerie i aaben So, og, uden at bave losset eller ladet

paa fremmede Steder, igjen hjembringe Fangsten; —
e) Skibe, som indkomme for Modvind, lisgang eller andre

Uheldstilfælde, naar de igjen udfore deres oplossede

badning; — f) det med brugte tomme Foustager be-

stuvede Læsterum; — g) det Læsterum, der bestuves

med Transitvarer, som udfores til fremmede Steder og

kolonierne. *

§ 67. Foruden den i § 66 g tilsagte Fritagelse

for udgaaende Lastepenge, godtgjbres endvidere, naar

Transitvarer udfores fra Transit- eller Greditoplaget til

fremmede eller frie Steder, de for Indgaaende erlagte

fulde Lastepenge, naar det udfbrte Gods bestuver en

fald Gommercelæst, og naar derhos hver enkelt Vare-

Sor t af det samlede Partie ikke udgjbr mindre end XU
^ee l Læst. — Ved Greditoplagsvarer maa Udforselen,

saafremt de ved Indfbrselen beregnede Lastepenge
skulle godtgjbres, foregaae inden eet Aar efter Oplags-
tagelsen, samt Nummer og Datum for Indklareringen

°Pgives. 1 Mangel heraf godtgjbres ikkun de i Tariffen

^or den udenrigske Fart anordnede laveste Lastepenge,

Sk. pr. Commercelæst. — For Beeg og Tjære godt-

^ bpes i alle Tilfælde ikkun 32 Sk. pr. Gommercelæst.

B. Om Fyrafgiften.

§ 68. Fyrafgiften beregnes deels af Skib og deels

af Ladning efter den under Litr. D vedfbiede Tarif.

• • . . § 70. I udenrigs Fart erlægges Afgiften for

Sklbet
- .... 2) Efter Bestøvningen af det indladede

eller udlossede Gods: Naar et Skib paa sin Reise fra

fremmed
til fremmed Sted anlbber et indenrigs Told-
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1838. sted og der udlosser, eller med Bestemmelse til frem-

1. Mai. med Sted indlader Gods, som bestuver under 1U Deel

af dets Drægtighed. Er det indladede Gods bestemt

til indenrigs Sted, erlægges indenrigs Fyrpenge af den

dermed bestuvede Drægtighed.

§ 1\. 1 indenrigs Fart erlægges Afgiften, med

Undtagelse af det i § 70 Nr. 2 omhandlede Tilfælde,

af Skibets fulde udmaalte Drægtighed, og der tages

saaledes intet Hensyn til, om Skibet er ladet eller bal-

lastet.

Afgiften erlægges for Farten imellem Steder i Dan-

mark og Hertugdommene, Altona undtagen, alene ved

Skibets Udklarering, men for Farten paa den nævnte

Stad, samt paa Island, Grbnland og Færoerne, saavel

som for Farten til eller fra al Slags Fiskerie i aaben

Sde, saavel ved Udklareringen derhen, som ved Ind-

klareringen derfra.

§ 72. Naar et Skib, som er udklareret i inden-

rigs Fart og har erlagt Fyrpenge, paa Reisen til det i

Toldsedlen angivne Bestemmelsessted anlbber et andet

indenrigs Sted for der at indtage Ladning, bliver ingen

Fyrafgift at erlægge.

Udlosser Skibet derimod paa et saadant Sted Varer,

som bestuve % Deel af Skibets Drægtighed eller der-

over, ansees Reisen som fuldendt, hvorfor Fyrafgiften

erlægges paa Nyt ved Skibets Udklarering.

§ 73. Naar et Skib, som paa Reisen fra fremmed

Sted til indenrigs Sted har anlobet et Toldsted, og der

. har erlagt den for Skibet i udenrigs Fart paabudne Af-

gift, og uden at indlade Gods, som bestuver x
l\ Deel

af Skibets Drægtighed eller derover, afgaaer med Re-

sten af den indbragte Ladning til Bestemmelsesstedet,

erlægges ved Udklareringen derhen ingen indenrigs

Fyrpenge.

§ 74. Naar et Skib, som er udklareret til frem-

med Sted, og har erlagt den for Skibet i udenrigsk

Fart paabudne Afgift, enten for at udlosse Gods eller
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indtage Varer til fremmed Sted, paa dén forehavende 4838.

Heise anlbber et indenrigs Toldsted, bliver ingen Fyr- 1. Mai.

afgift der at erlægge.

§ 75. Skibe, der blot anlobe Toldsteder for at

soge Marked eller Fragt, hore Ordre elier for Modvind,

°g altsaa uden at klarere, have ingen Fyrafgift at er-

tagge. S;> :;
'"

;vv ^ '

'

^i::'1 ?'-
•

1
:

\ :

\

§ 76. For den almindelige Fyrafgift fritages:

a) Skibe, som under den paagjeldende Reise i inden-

rigs Fart ikke passere noget Fyr; — b) Skibe fra og

ul Havnene paa Jyllands og Hertugdommenes Vestkyst,

forsaavidt de paa den forehavende eller tilbagelagte

Heise ikke passere noget Fyr, det paa Lodsskibet ved

Eideren undtaget; — c) Skibe fra og til Havne paa

Sjællands Ostkyst, som ikke passere Kronborgs, Drog-

dens eller Stevns Fyr; — d) Baade og Fartbier af 2

Conimercelæster og derunder; — e) Færgefartbier, for-

saavidt de bruges i den paagjeldende Færgefart; —
Indstrandede Skibe, ogsaa naar de igjen maatte ud-

Saae enten uden Ladning eller alene med de indstran-

dede Varer, for hvilke sidste da heller ingen Fyrafgift

er at erlægge; —
g) Skibe, der indkomme for Havarie

;

n
) Skibe, som til fremmede Steder og Colonierne

udfare Transitvarer, for det dermed bestuvede Læste-
rum, saavel for Skib som for Ladning.

§ 77. Foruden den i § 76 h tilsagte Fritagelse
for udgaaende Fyrpenge godtgjbres endvidere, naar

Transitvarer udfores fra Transit- eller Credit-Oplaget til

refnmede eller frie Steder, den fulde for Indgaaende
erlagte

Fyrafgift, altsaa med det dobbelte for Varernes

ebestuvning anordnede Belbb, og ibvrigt paa samme
aade

g und e r samme Vilkaar, som i § 67 for Laste-

Pen8e er anordnet.

///. Om Sportler.

§ 78. Sportler til Toldvæsenet erlægges efter den
under Litr. E vedfbiede Tarif.
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4838. § 79. For Varer og levende Creaturer, som for-

toldes, samt for islandske, gronlandske og færbiske

Varer, der erlægge Udfbrsels-Recognition, betales Sport-

lerne i Rede-Solv. For strandede Varer beregnes de

i det Numerair, hvori Tolden erlægges.

Litr. C. Tarif for Laste penge.

.... 2) For Reiser imellem Kjbbenhavn og noget

andet Toldsted i Danmark eller Hertugdbmmene, samt

for Farten paa Island, Grbnland og Færoerne,

å Gommercelæst 46 Sk.

Litr. D. Tarif for Fyrafgift.

4. Ved Udklareringen fra Sted til andet i Dan-

mark eller flertugdbmmene, ligesom ved Udklareringen

til saavel som ved Indklareringen fra Altona, Island,

Grbnland eller Færoerne, samt til eller fra Fiskerie i

aaben Sb, pr. Gommercelæst af Skibets falde Dræg-

tighed 3 Sk.

Litr. E. Tarif for Sportler.

.... II. For Skibe

:

4) i indenrigs Fart pr. Gommercelæst . . 3 Sk.

Denne Vor Forordning træder i Kraft den 4. Ja-

nuar 4839, og skulle alle ældre mod samme stridende

Bestemmelser™være ophævede ....
Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjbbenhavn den

4. Mai 1838.

Told-Forordning for Hertugdommene Slesvig

Og Holsteen. Khavn den 1. Mai 1838. — Denne

Forordning anfbres som publiceret i Reykjavik 1839. Original-
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Aftryk paa Tydsk og Dansk hos Schultz, 142 + 136 Sider i 1838.
4 to

. (med Tarifer g Indholds-Oversigt). Kortfattet Rubr. hos i. Mai.
Schou XXII, 186. - Uddrag.

Vi Frederik den Sjette &c. ....

§ 46. De i Henseende til Handelen paa Vore vest-

indiske Colonier, Vore Besiddelser i Ostindien og Af-

rika, saavel som paa Gronland, Island og Færoerne

gjeldende Forskrifter blive uforandrede, og skulle de

indenfor Toldgrændsen boende Undersaatter i Vore

Hertugdomme være deelagtige i denne Handel med
samme Berettigelser som Undersaatterne i Vort Konge-

rige. Ogsaa forsaavidt angaaer Staden Altona skal det

i denne Henseende have sit Forblivende ved de gjel-

dende almindelige og specielle Forskrifter.

§ 29. De Afgifter, som til Vor Toldkasse erlægges

af Varer, ere: . . . .

Transittolden af Varer, der indkomme fra frem-

mede Steder, og enten igjen udfores til fremmede
Steder eller til Vore Besiddelser udenfor Europa, eller

ll1 Island og Færoerne ....
§ 49. Hertusdommenes til Udførselstold ansatte

rodukter og Varer, som fores til Vore vestindiske Be-

siddelser eller til Gronland, Island og Færoerne, ere

fritagne for at erlægge saadan, naar det godtgjores, at

de ere ankomne sammesteds. Udførselstolden forsaa-

danne Varer crediteres derfor forelbbigen.

§ 50. Af islandske, gronlandske og færdiske Va-
leiN som fra toldpligtige indenlandske Steder i Danmark

er Hertugdommene udfores til fremmede Steder, be-

h

a 68 in8en Udførselstold, hvorimod af dem, enten de
le til de i Tariffen nævnte Artikler eller ikke, ved

U(J
gangstoldstedet erlægges en Recognition af 1 pCt.

af Vaardien \

§ 51. Til Tilveiebringelsen af Rtickattester og At-

testationer om, at Hertugdommenes toldpligtige Produkter

l

) Lov 15. April 1854 § 6.
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4838. og Varer, saavel som uberigtigede fremmede Varer,

1. Mai. toldforseglede Gollyer i Almindelighed samt Skibe ere
-^^^

ankomne til det Sted, hvorhen de ere anmeldte at skulle

fores, tilstaaes fdlgende Tid: ....
... fra Island og Færoerne, samt Grbnland, \ Aar.

.... Indleveres Riickattesterne ikke inden bemeldte

Tid, da er den, der har udtaget Passeerseddelen, plig-

tig til strax at erlægge Udfdrselstolden for indenlandske

toldpligtige Varer, og Indførselstolden for fremmede

uberigtigede Varer, og skal derhos, i Overeensstemmelse

med de derom gjeldende Forskrifter, staae til Ansvar

for forlidet erlagte Skibsafgifter, saavel som naar Segl-

brud maatte have fundet Sted, eller forseglede Collyer

maatte være forsornte at anmeldes eller ere forkomne.

§ 88 \ Enhver Skipper, der kommer fra fremmed

Sted
v
eller fra Altona, og er bestemt til et toldpligtigt

Sted, skal være forsynet med Connossementer over sin

hele Ladning og evenlualiter med en Fortegneise, samt

derhos med et Manifest.

§ 89. 1 de enkelte Connossementer, der bor for-

synes med Ldbenummer, og hvis samlede Antal bliver

at gjennemdrage med en Snor, skal, foruden Skipperens

Navn og Afgangsstedet, anfbres Collyernes Antal og

Slags efter deres i Handelen brugelige Benævnelse,

deres Indhold, Bruttovægt, Mærker og Nummer, saavel

som Bestemmelsesstedet og Modtageren. Over de Varer,

som Skipperen og Mandskabet have medbragt for egen

Regning, skulle, i Mangel af Connossementer, Forteg-

nelser forefindes, som over de ovenanfdrte Gjenstande

give den samme Oplysning som Connossementerne.

§ 90. Manifestet skal indrettes efter den under

Litr. K. IV. vedfbiede Formular og egenhændig under-

skrives af Skipperen. Det skal forst indeholde Skip-

perens og Fartbiets Navn tillige med sammes Læste-

') Rentek. Skriv. 22. Septbr. 1838.
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drægtighed, saavel som Afgangs- og Bestemmelses- 4838.

Stedet, og derhos skal Indholdet af samtlige Gonnos- Mai.

sementer og af de ommeldte Fortegnelser optages i

Manifestet.
r * •

* * *

§ 94. De til en Ladning horende Gonnossementer

og Fortegnelser skulle, tillige med Manifestet, og dette

sidste in duplo, for end Afseilingen forevises for Vor

Consul eller Agent paa Afgangsstedet, eller, hvor en

saadan ikke findes, for Stedets Ovrighed, og skulle

disse, efter at have sammenholdt Connossementerne og

Fortegnelserne med Manifestet og Duplikatet af samme,

forsyne de fbrstnævnte Documenter med Productions-

paategning og bekræfte Manifestet og Duplikatet med
deres Navns Underskrift og deres Embedssegl. Det

nævnte Duplikat af Manifestet forbliver hos Consulen

eller Agenten, eller Stedets Ovrighed, indtil nærmere

bestemmes, hvorimod de bvrige Ladnings- Documenter

tilbageleveres Skipperen.

§ 92. Har en Skipper indlaget Ladning i flere

Havne, da skal i Henseende til Connossementerne og For-

tegnelserne i hver enkelt Havn forholdes efter Forskriften i

foranstaaende §, og de nye indtagne Varer skulle tilfoies

i Manifestet, der paa hvert Afgangssted bliver at be-

kræfte paa den foreskrevne Maade. Ogsaa af det, der

saaledes tilfoies i Manifestel, skal et Duplicat indgives,

hvormed forholdes efter § 91.

§ 93. For de omhandlede Documenters Gjennem-

syn, Paalegning og Bekræftelse har Skipperen til Con-

sulen eller Agenten paa Afgangsstedet ikkun at erlægge

det i § J9 af Forordn, af 26. August 4 824, angaaende

hvorledes danske Skippere og Sofarende have at for-

holde sig i fremmede Havne, hvor danske Consuler eller

Viceconsuler ere ansatte, anordnede Gebyr af 42 Rbsk.

eller 3 Sk. Hamb. Beo. af hver Commercelæst, som

Skibet efter Maalebrevet er drægtigt. De i § 15 af

bemeldte Forordning foreskrevne Certifikater bortfalde

herefter. ....
XL //. i

15



226 For. ang. Told og Skibs-Afgifter

1838. IX. Om Afgiften af Skibe, som kjobes og indfores

1. Mai. fra Udlandet.

§ 143. Af Skibe og Fartoier, som Vore Under-

saatter kjbbe fra Udlandet, eller som paa anden lovlig

Maade gaae over fra at være fremmed Eiendom til Vore
*

Undersaatters Eiendom, og sættes i Fart som inden-

landske, erlægges til Vor Toldkasse:

I. Af Egeskibe, d. e. saadanne Skibe, i hvilke

saavel Indtommeret som Uden- og Indenbords- Klæd-

ningerne bestaae af Eeg eller Thik, eller og som have

Jndtbmmeret af Eeg eller Thik, men hvis Uden- eller

Indenbords- Klædninger bestaae deels af Eeg og Thik,

deels af andre Træsorter: naar de ere under 10Com-

mercelæster drægtige, 20 Rbd. eller 12 Rdlr. 24 Sk.

Cour. pr. Commercelæst; naar de ere 10 Commerce-

læster og derover drægtige, 10 Rbd. eller 6 Rdlr. 12 Sk.

Cour. pr. Commercelæst.

II. Af Fyrreskibe, d. e. saadanne, i hvilke saavel

Indtommeret som Klædningerne bestaae alene af Fyrre-

træ, saavel som saadanne, som ere byggede af forskjel-

lige Træsorter i andre Sammensætninger end de under

Egeskibe nævnte: naar de ere under 10 Commerce-

læster drægtige, 14 Rbd. eller 8 Rdlr. 36 Sk. Cour.

pr. Commercelæst; ere de 10— 50 Commercelæster

dræglige, 7 Rbd. eller 4 Rdlr. 18 Sk. Cour. pr. Com-

mercelæst; ere de 50 Commercelæster og derover dræg-

tige, 2 pCt. af Værdien.

Forst efterat denne Afgift er erlagt, blive saadanne

Skibe, ligesom andre indenlandske Skibe, paabrændt

Mærket:
((
Dansk Eiendom" og det fornodne Maalebrev

udstedt.

§ 144. De anforte 2 pCt. beregnes enten efter

den i Kjbbebrevet, Skjbdet eller andet Overdragelses-

document nævnte Kjbbesum, eller, naar denne ikke af

de ommeldte Documenter kan erfares, efter Taxation,

som efter given Anledning af (ivrigheden eller ved-
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kommende Consulat foretages af dertil udmeldte sag- 1838.

kyndige Mænd. 1. Mai

§ -1 45. Fisfrerqvaser eller saakaldle Brbndskibe,

som fore levende Fisk, saavel som alle Farloier, der

bruges til Sildefangst og andet Fiskerie, og ilandbringe

Fiskene saltede eller levende, erlægge, uden Hensyn

paa deres Dræglighed, den saaledes anordnede Afgift

stedse kun med respeclive 10 Rbd. eller 6 Rdlr. 12 Sk.

Cour. og 7 Rbd. eller 4 Rdlr. 18 Sk. Cour. pr. Com-

mercelæst.

§ 146. Indrettes de derimod til anden Fart, da

blive de pligtige til, saafremt deres Drægtighed da er

mindre end 10 Commercelæster, at erlægge den for

Skibe af saadan Stbrrelse paabudne Afgift af respeclive

2 Rbd. eller 12 Rdlr. 24 Sk. Cour. og 14 Rbd. eller

8 Rdlr. 36 Sk. Cour., og skal tølgelig den anden Halv-

deel af samme betales med resp. 10 Rbd. eller 6 Rdlr.

12 Sk. Cour. og 7 Rbd. eller 4 Rdlr. 18 Sk. Cour. ved
det Toldsted, hvor de under deres forandrede Indret-

ni«g forst ind- eller udklareres.

§ 147. En fuldkommen Fritagelse for denne Afgift

bevi,ges 2) for alle Fartdier af 1 6 Commercelæster

°S derunder, saalænge de beviisligen kun bruges til

Fiskerie og indenlandsk Samfærsel paa Island ....

XL Om Skibsafgifterne.

• • • » § 153. Ved Skibsafgifterne skjelnes imellem
'udenrigs og udenrigs Fart. — Indenrigs Fart indbe-
fatter alle Reiser fra Sted (il Sted i Hertugdommene
°§ Danmark, saavel som paa Island, Grbnland og Fær-
oerne

B. Fyrpenge.

* • * • § 162. Fyrpenge for Skibet i udenrigs Fart,

saavel som Fyrpenge i indenrigs Fart, erlægges der-
lmod efLer Skibets udmaalte Dræstiqhed, dog kun een
ang for hver Reise, saaledes at i indenrigs Fart, saa-

vel som for Reiser fra indenlandsk til fremmed Sted,

15*
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1838. Fyrpenge erlægges ved det forste Toldsted, hvor Skibet

i. Mai. udklareres, for Reiser fra fremmed Sted til indenlandsk
~~^ <:T

*~"Sted, ved det forste indenlandske Tofdsted, som Skibet

anlbber, og endelig for Reiser paa Altona, fra Hertug-

dommenes Vestkyst til fremmede Steder ved Elben og

Helgoland, samt paa Island, Grenland og Færoerne,

saavel som paa Fiskerie i aaben So, saavel ved Ind-

klareringen som ved Udklareringen.

XII. Om Oplagsfriheden A. C r editoplag.

.... § 4 80. Enhver bosiddende, handelsberettiget

Borger og Indvaaner i bemeldte Stæder og Flækker,

som forer ordentlige Handelsboger og har den fornodne

Leilighed til Varernes behbrige Sortering og Under-

sbgelse, skal det som en Fblge heraf være tilstedet, til

egen Bevaring og fri Disposition at modtage fremmede,

Jandværls eller soværts med indenlandske eller fremmede

Skibe indfbrte loldbare Varer, forsaavidt de ikke ud-

trykkeligt ere udelukkede fra Creditoplag, efter at de ere

angivne, eflerseete og indfbrte paa hans Creditoplags-

Conto, saaledes at Varerne forst senere, forsaavidt de

forblive i Landet, berigtiges ved Indfbrselstoldens Erlæg-

gelse, men forsaavidt de igjen ere udfbrte til fremmede

Steder, kunne afskrives i Oplags-Contoen imod Erlæggelsen

af den tarifmæssige Transittold og uden at svare den hidtil

stedfundne Recognition, som Vi herved udtrykkeligt op-

hæve, hvorved imidlertid de i efterfblgende Paragrapb

i dette Afsnit givne Forskrifter blive at iagttage.

Under iagttagelse af disse Forskrifter kunne paa

samme Maade, som ved Udfbrsel af Creditoplags-Varer

til fremmed Sted, saadanne ogsaa ved Udfbrsel til Vor.

Stad Altona, saavel som til Vore Besiddelser udenfor

Europa og til Island og Færoerne, afskrives fra Gredit-

oplaget alene imod Transittoldens Erlæggelse.

§ 181. Til- og Fraskrivningen kan ikke skee i

ringere Qvantiteter, end i Indfbrselstold - Tariffen, der

betegner de Varer, der kunne tages paa Credit-Oplag,

er angivet for enhver enkelt Slags Greditoplags-Varer.
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Dog kunne Varer, som fra Credit-Oplagene udgaae til

Colonierne, Færoerne, Gronland og Island, afskrives med
det Halve af de i Tariffen anfdrte Qvantiteter

Transitoplag.

§ 217. Transitoplag finder Sted for alle Varer,

som komme fra et fremmed eller udenfor Toldlinien

beliggende indenlandsk Sted, og ere bestemte til et

saadant Sted eller til Island, Færoerne, Grønland, saa-

vel som Vore andre Besiddelser udenfor Europa, naar

°m denne deres Bestemmelse strax ved Indforselen

skeer Angivelse for Toldvæsenet

§ 352. Denne Forordnings Forskrifter træde i Kraft

den 1. Januar J839

Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjobenhavn den

i. Mai 4838.

1838.

i. Mai

Litr. E.

Utr. Q.

[Bilag]. Tarife und Schemata.

Von den Zollclarirungsgebuhren und

Schiffsclarirungssporteln. \see den dan-

ske For. Litr. E, ovenf. S. 222].

Taxe fur das Lastgel d. [see den danske

For. Litr. C, ovenf. S. 222].

Taxe flir das Feuergeld. fsee den danske

For. Litr. D, ovenf. S. 222].

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- i. Mai,

°g Oster -Amtet i Island, ang. Forsflrgelse af

et Fattiglem. Khavn den 1. Mai 1838. —
°anc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 1519—1520.

1 Skrivelse af 31. Januar f. A. har Hr. Amtmand
andraget, at, efter at Fruentimmeret Oddny Sveinsdatter
fra Aaret 184 5 havde erholdt Understøttelse af Fattig-

væsenet i Geithellna Rep i Sonder- Mule Syssel under
ilands Nord- og Ost-Amt, hvor hun var fadt, blev det
paa Andragende fra Sysselmanden for bemeldte Syssel,
ved en af den daværende Amtmand over Islands Sbn-
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4838. der-Amt under 1. August 1 828 afgiven Resolution, paa-

1. Mai. lagt Borgarhavns Rep i Skaptafells Syssel under sidst-

nævnte Amt, hvor hun tidligere havde haft Ophold i

53 Aar, at antage hende til fremtidig Forsbrgelse, samt

at erstatte Geilhellna Rep de paa hendes Underholdning

fra 1815 anvendte Omkostninger. Da denne Resolution

imidlertid, gjenlagne Forestillinger uagtet, endnu ikke

er efterkommet, idel Fatligvæsenet i Borgarhavns Rep

ikke har anseet sig pligtig at udrede Bidrag til den

Paagjeldendes Underholdning fra 1815, de els fordi der

indtil 4. Januar 1822 gjaldt den Regel i Sonder-Amtet,

at Enhver skulde være forsorgelsesberetliget paa sit

Fodested, og der forst fra bemeldte Tid, ifolge Amts-

bestemmelserne af 26. Novbr. 1821, i fornævnte Amt

blev statueret det samme Princip i Henseende til Fat-

tiges Forsbrgelse, som i de andre Amter; de els fordi

der forst* Aaret 1826 fra Geilhellna Reps Side var gjort

Anmeldelse om Oddny Sveinsdatters Trang, — saa har

Hr. Amtmand, for at Sagen kan blive endelig berigtiget,

indstillet samme til Collegiets Resolution.

Foranlediget heraf skulde man, ved at remittere

hosfblgende Bilage, til Efterretning og videre Foranstalt-

ning tjenstligst melde, at der af Borgarhavns Rep bliver

at udrede i Bidrag til Geilhellna Rep for meerbemeldle

Fruentimmers Underholdning fra Begyndelsen af 4826

at regne og indtil hun ved Dbden afgaaer, 240 Fiske

aarlig paa Landsviis, evaluerede i Penge efter de for

Sb'nder-Mule Syssel for hvert Aar gjeldende Capitels-

taxter, som ifolge For. 30. Martii 1836 blive at udrede

i Rigsbankpenge Sblvmynt Daler for Daler og Skilling

for Skilling, eller i gode og afsættelige islandske Kjbb-

mandsvarer; dog at der i det Belbb, som saaledes

bliver at udrede, bliver at liquidere hvad de,r allerede

af Borgarhavns Rep er betalt, samt at der med Af-

gjbrelsen af Restbelbbet af, hvad der skyldes for den

forbigangne Tid, forundes bemeldte Rep Henstand, saa-

ledes at det udredes i 3 Aar, det indeværende incl.,
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med V3 Deel aarlig. Det tilfoies, at Amtmanden over 4 838.

Sonder-Amtet i Overeensstemmelse hermed under Dags" 7 m*^"

Dato er tilskrevet det Fornødne. — Det kon^l. Danske

Cancellie den 1. Mai 1838 1
.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmændene i s. Mai.

Island, ang. Staden Altona's Forhold til den is-

landske Handel. Khavn den 5. Mai 1838. —
Denne Rentek. Skriv, anføres som publiceret 1839 i Skapta-

fells, Borgarfjords og Snæfellsnæs Sysseler. — Rentek. Isl.

Copieb. 13, Nr. 54—56.

Efter at et opslaaet Sporgsmaal om Staden Aitonas

Berettigelse til at tage Deel i den islandske Handel har

været omhandlet imellem General-Toldkammer og Com-

merce - Collegiet, samt Overpræsidenten i Altona, Ge-

heimeconferentsraad Grev Bliicher-Allona og Rentekam-

meret, skulle vi ikke undlade herved tjenstligen at til-

melde Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning og

videre Bekjendlgjbrelse for Sysselmændene i det Dem
allern. betroede Amt og dyrige Vedkommende, at efter

de nu gjeldende Bestemmelser om den islandske Han-

del og Skibsfart, maa bemeldte Sted i Henseende til

Vareforsendelse til Island i alle Maader betragtes som

indenlandsk, men i Henseende til Tilforsel af islandske

Varer og Produkter som udenlandsk, hvoraf det er en

Folge, at naar saadanne Varer eller Produkter udfores

til Altona, bliver i Overeensstemmelse med Plak. 28.

Decbr. 1836 § 13 at svare en Afgift af resp. 1 pCt. af

sammes Værdie, saafremt Exporten dertil skeer fra

noget Sted i Danmark eller Hertugdommerne, og 2 Rbd.

32 Sk. pr. Commercelæst af Skibenes Drægtighed, saa-

fremt Exporten skeer dertil directe fra Island. — Rente-

kammeret den 5. Mai 1838.

') s. D. Gane. Skriv, af samme Indhold til den constituerede

Stiftamtmand over Island. Brevb. sst.
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4838. Gavebrev af Jon Sveinsson, hvorved en Sum
9
jJH^ Penge bestemmes til Understottelse for Trængende

i Vallna Rep i Ocfjords Syssel. DrSir den 19.

Mai 1838. — Efter en af Sysselmand firiem i Oefjords

Syssel verificeret Afskrift af Originalbrevet. Dette er paategnet

at være ulesib fyrir manntalslungsrétti å Vbllum f>ann 22. Mai

1838 og i Eyjafjar&ar syslu pantab6k fol. 12 innfært".

Jafnvel J)6 [[)ab, ab] fæbi og fatnabur sé hvorutveggja

jafn naubsynlegt til Ifkamlegs viburværis og h'fsins fram-

dråttar, sé sa sannleiki, sem reynslan hefir ekki Ivi-

mælum ebur motsbgnum undirorpib, heldur en hitt, ab

bjå blåfålækum breigum, sem fåar eba engar saubkindur

eiga, sé jafnmikill skortur af hvorutveggja, J)å
befir enn

ekki å komizt (svo eg viti), ab ur j^essu han* af fåtækra

sj6bi bætt orbib, ab Jdvi Ieyti sem klæbnabinn snertir,

ab undanteknum hrepps 6mbgum, ebur J)eim svokbllubu

nibursetum; og f)ar sem mer, vegna aldurdéms og van-

burba, finnst eg ekki Kklegur orbinn ab gela mi fram-

vegis J>eim borgaralega félagskap til merkilegrar nyt-

semi verib, ebur vel af hendi leyst }jab sem mer eptir

fastsettum reglum kynni ab ætlazt ab leggja til {)urfa-

manna abstobar, hefi eg nu svo, i htigleibing af {)essu,

éformab ab gjbra nokkra tilraun, meb ab leggja Htinn

skerf til klæbnabar styrks aumustu buenda i J)essum

hreppi, sem omogulega geta sig nakleika vegna kuldans

meinsemdum varib, Jdo svo, ab yfirvald fatækrastjornar

hér åliti J>ao ekki 61)arflegt til umgelins augnamibs, og

fyrirtekib mer ab gefa, einsog eg hérmeb gef 100 rbd.

reibu silfurs til fatnabar umbéta fålækustu hrepps bu-

enda, en J)6 {)eim einasta, sem gott, råbvant og kristi-

legt h'ferni færa, samt bruka alla mbgulega og ærlega

vibburbi meb ibni og sparsemi, ab gjbra sem minnst

sveitar^yngsli, ebur af annara braubi ab forsorgast, J)ar-

åm6ti sé jDetta J)eim, sem J)essu 6samkvæma hegban

brtika, aldeilis évibkomandi.
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Framar ætlast eg til, ab ofanskrifabir hundrab rikis- 1838.

bankadalir innleggist i anitib, ebur hvern Joann stab 19. Mai

annan, sem Herra amtmanninum J)6knast kynni, hvaraf

årlega takast mætti -10 rbd., meban til vinnast, og kaupist

fyrir ull, som anvendist framan skrifubum tilgångi sam-

kvæmt; svo og alit eg naubsynlegt, ab så sem af yfir-

valdi væri hér yfir settur, skyldi J>arvib bruka I/tinn

protokol, hvarf njétendur kvitterab gætu fy rir J>eim ut-

hlutab verkefni, ur hverju Joeir vinna skyldu J)ab hann

til segbi sem hér væri yfir settur, hver ogsvo hefbi rétt

ab tiltaka timabilib til vinnunnar lir verkefninu, en hinir

tilskyldast ab syna J>eim ulhlulandi ab }m biinu, svo

hann vitab og vitnab gæli, hvernig {>essu er hlydt.

En fyrirkomi {>a& tilfelli, ad ullin verbi hér til 6fa-

aoleg,
J)å annist sveitarsljérnin meb sinna yfirvalda råbi

°B samjrykki, eptir sem åminnztum aumingjum syndist

bagkvæmast, }>ær [)rengjandi naubsynjar, sera yæri [)ess

eblis og nåtturu, ab J)ar yrbi ekki af J)eim opinbera sjébi

b ot å rabin.

Mætti eg nu råb fyrir gjttra, ab mfn litla, en vel

toeinla lilraun kynni ab nokkru Jeyti ab verka tilætlaba

nylsemi, er eg i beztu von, ab })å Joetta tiltekna timabil

Ur& penfnganoa utdeilingu væri litrunnib, ab J>eir, sem
hér hefbu

Jpå uraannast fåtækra målefni, mundu vib

leitast ab vesælingarnir j)yrftu ekki {)essa litla libsinnis

90 sakna.

t>otla mitt gjafabréf, hvert eg meb fullråbnum huga
Sam tø hefi, 6ska eg hérmeb aubmjiiklega, ab Herra syslu-
manai B. H. Borgen, sera Notarius publicus, mætti {jokn-
as

*» epti r laga fyrirmælum, ab lbggilda meb sinni uppå-
teiknan,

g J>areptir ab Jjfnglysa å næstbaldandi mann-
al8W?Bi å Vbllum i Svarfabardal.

Pramanskrifubu til frekari kraptar og stabfestu er
milt

» åsaml lilkvaddra votta, nefnilega bændanna J6ns

P°rkelssonar å Gaungustabakoti og Hallgrims Sigurbs-
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1838. sonar a Melum, undirskrifub nbfn og hja))rykkt signet.

—

^fTr é Urbum bann 19. Mai 1838.
19. Mai. r

J6n Sveinsson.

(L. S.)

Sem vilundarvoUar

J6n fx>rkelsson. Hallgrimur Sigurosson.

(Li S.) (L, S.)

ir 1838, J)ann 22. Mai, var s^slumaour Borgen,

sem Notarius publicus, tilstaoar å Vbllum i Svarfabar-

dal meb tveimur vitnum, presti Sira Baldvin forsleins-

syni å Upsum og hreppslj6ra Sophonias Benjaminssyni

å Sbkku, hvar J)å proprielair J6n Sveinsson å Urbum,

fyrir tébum Notatio publico og vitnunum erklærabi ab

framanskrifab gjafabréf, sem fyrir honum var upplesib,

innihéldi sinn meb vel yfirlbgbu råbi og yfirleggi kunn-

gjorba vilja, og ab gjafabréfib væri af ser sjålfum undir-

skrifab og innsiglab; sem hérmeb stabfeslist meb Notarii

publici hbnd og embættis innsigli og vitnanna undir-

skriptum.

Dalum ut supra.

B. H. Borgen.

(L. S.)

Baldvin f>orsleinsson. Sophonias Benjaminsson.

22. Mai. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Skriverlonnen ved den islandske Lands-

overret m. m. Khavn den 22. Mai 1838. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 1809.

Hr. Stiftamtm. har med Erklæring af 1. Marts d. A.

tilstillet Cancelliet en fra Assessor og Juslits-Sekretair

ved den kgl. islandske Landsoverret Johnsen indkom-

men Skrivelse, hvori han begjærer Bestemmelse for,

deels, hvorvidt han er berettiget til selv at oppebære

den ved private Sagers Behandling for Retten faldende

Skriverlbn, og deels om der tilkommer ham Betaling
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for Indbinding og Skrivematerialier, der forbruges under 1838.

de ved Retten behandlede offentlige Sager. 22. Mai.

Da Cancelliet bifalder hvad Hr. Stiftamtm. i for-

nævnte Menseender i Deres afgivne Erklæring har

yttret 1

, saa skulde man tjenstl. anmode Dem om
?

i

') Ved en Skrivelse af 12. Januar 1838 til Assessor i Lands-

overretten Johnsen, som Justitssecretair, havde Stiftamt-

manden givet folgende midlertidige Bestemmelse:

t(
At den ved Landsoverretten i private Sager faldende

Skriverion oppebæres af Dem, som Justitssecretair, anseer

jeg at være en ligefrem Fblge af allerh. Resolution af 6.

Juni 1800, hvori det under 10. Septembr. 1830 emanerede

Sportelreglement ingen Forandring har gjort. Med Hen-

syn hertil, og paa Grund af bemeldte Reglements § 79

tilkommer Dem formentligen i disse Sager ingen Beta-

ling for hafte Udlæg med Papir og Skrivematerialier,

men kun for Indbinding, hvor saadant fornodiges. 1 offent-

lige og beneficerede Sager derimod, hvor De ingen Skri-

verlbn erholder
,
og hvor altsaa den Erstatning for hafte

Udgifter, der indeholdes i Skriverlcmnen, bortfalder, anseer

jeg Dem, saavel efter Sagens Natur, som Sportelreglemen-

tets § 13, jevnfbrt med det kongel. Danske Cancellies Skri-

velse af 17. Septbr. 1831, samt i Lighed med hvad der

befblges ved Retterne i Danmark, berettiget til at erholde

godtgjorte de Udgifter, der i Anledning af Sagernes Be-

handling for Overretten og Akternes Udstedelse af Dem
ere udredede.

Naar foranfbrte Regler iagttages vil det endeligen være

en Selvfblge, at De selv har at sbrge for Anskaffelsen af

de til Deres Embedes Bestridelse fornbdne Protokoller, da

de hertil medgaaende Omkostninger aabenbart synes at

være indbefattede under de Udlæg til Skrivematerialier,

der paa den forommeldte Maade blive Dem erstattede."

I Skrivelsen til Cancelliet bemærker Stiftamtmanden

endvidere, idet han i det Hele henholder sig til det For-

anstaaende : „Den forste Punkt, vedkommende den i private

Sager faldende Skriverion, har jeg fundet at være aldeles af-

gjort overeensstemmende med den saavel af Justitiarius

Sveinbjbrnsson som mig yttrede Mening, veddetkgl. Dan-

ske Cancellies Skrivelse af 12. Juni 1802 og det kgl.- Rente-
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Overeensstemmelse hermed, at meddele Vedkommende

Besked. — Det kgl. Danske Cancellie den 22. Mai 1838.

23. Mai. Kongelig Resolution ang. Tilladelse til midler-

tidig at beseile Seydisfjord. Khavn den 23. Mai

1838. — I Forestilling 15. Mai beretter Rentekammeret

de forudgaaede Forhandlinger om Handels-Tilladelse paa Sey-

disfjord siden i Aaret 1832. Amtmanden havde nu oplyst, at

i de 3 Aar, 1835 til 1837 inclusive, ere der indførte til Seydis-

fjord omtrent 1,650 Tbnder Kornvarer, foruden endeel andre

Fornddenheds-Artikler, og udskibet derfra omtrent 1,400 LTB

Talg, 200 Stkr. Lammeskind og 3,500 Lit, Uld, foruden andre

islandske Produkter. Sysselmanden havde anfért, at Nødven-

digheden og Gavnligheden for Indbyggerne af Handel paa

Seydisfjord var saa ioinefaldende , at den ikke kunde drages i

Tvivl. Derimod var Sysselmanden og Amtmanden enige i, at

Handelen der ikke var af den Betydenhed, at Stedet burde

authoriseres som Handelssted, ligesom dette ogsaa vilde være

til Skade for Eskefjords Handlende, og ikke engang til For-

kammers Skrivelse af 27. Oktbr. 1827, der er grundet

paa foregaaende Correspondence med Cancelliet. Hvad

den anden Tvivlspunkt betræfier, da rinder jeg mig ikke

heller foranlediget til at fravige den af mig yttrede Mening,

da denne, foruden bedst at stemme med Sagens Natur,

synes mig at have Lovens Ord for sig, idet der ikke ved

Skrivematerialierne ved Landsoverretten er gjort nogen

speciel Undtagelse fra den i Sportelreglem. af 10. Septbr.

1830, § 13 indeholdte almindelige Regel, at virkelige Ud-

gifter erstattes i offentlige Sager, og denne Anskuelse er

formentligen ogsaa ligefrem given Medhold i det kongel.

Danske Cancellies Skrivelse af 17. Septbr. 1831. Da der

derhos næppe kan gives Regler for de derfor udstedende

Regningers Stdrrelse, som vilde være adæquate for alle

Tilfælde, saa bor disse Regningers Affattelse vistnok være

overladt til Justitssecretairens Samvittighedsfuldhed, og

for det uventede Tilfælde, at Misbrug i saa Henseende

skulde indsnige sig, maatte vedkommende Overovrighed

vel være berettiget til at bedo'mme, hvorvidt Regninger

for saadanne Udgifter ere uforholdsmæssig hbie".
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deel for Seydisfjords Indvaanere, ,t
da Erfaring viser, at Armoden

just i Nærheden af de authoriserede Handelssteder er størst,

hvortil det ikke lidet bidrager, at enhver Krambod er en

Skjænkestue", hvorimod Amtmanden og Sysselmanden vare

^

enige om, at det var bedst at Handelen vedblev paa samme
Maade som i de sidste Aar, nemlig for Eskefjords Kjbbmænd

alene, dog saaledes , at ifald de ikke holdt et tilstrækkeligt

Vareforraad paa Stedet, skulde Spekulanthandel eiebiikkelig

blive tilladt. Saaledes foreslaaer Kammeret at forlænge den

engang bevilgede Handels-Tilladelse paa 5 Aar. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1838 C, Nr. 181.

Vi bevilge allernaad., at Seidisfjord i Norder-Mule

Syssel i Islands Nord- og Osler-Amt maa, dog uden

at authoiiseres som Handelssted, endnu i 5 Aar besej-

les, og al derpaa maa drives Handel, dog kun af de

faste Handlende i det authoriserede Handelssted Eske-

fjord, Alt iovrigt under de Vilkaar og Betingelser, som

Vor Plakat af 28. Decembr. 1836 indeholder for Han-

del paa de authoriserede Handelssteder, og med den

Forpligtelse for Eskefjords Handlende, at de stedse

have paa Seidisfjord et tilstrækkeligt Vareforraad til

samme Priser som paa Eskefjord, samt at det, i Til-

fælde af Misligholdelse, slrax vil blive tilladt Spekulant-

handlere at beseile Fjorden i Forening med dem. —
KJobenhavn den 23. Mai 1838.

Kongelig Resolution ang. Overgivelse af den 23. Mai.

halve Præstegaard Arnæs til Præstekaldet. Khavn
den 23. Mai 1838. — I Rentekammerets Forestilling

15. Mai bemærkes, at ved en Synsforretning i 1834 over en
Kongen tillærende Gaard Bjamarnes i Stranda Syssel, befand-
tes denne Jord saaledes beskadiget ved Sbbrud, at den nbd-
vendigviis maatte faae en eller anden Lettelse i Afgift, og det

blev da besluttet, at befrie den for eet Inventarii-Qvilde, samt
at indsætte dette paa Kongens Andeel i Præstegaarden Arnæs.

Efter at dette var approberet af Rentekammeret, modtog
dette Collegium et Andragende fra Præsten Thorder (rett. J>or-

leifur) Jonsson, der som Leilænding boede paa Arnæs, om at
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1838. dette Qvilde igjen maatte borttages derfra, paa Grund af Jor-

- dens Ringhed. Amtmanden godtgjorde udlorligen, at Qvildet

23. Mai. var retmæssigen indsat, men bemærkede forovrigt, at Indsæt-

telsen kunde være en Byrde for Præsten, og i det Hele, da

Landskylden af det halve Arnæs, 6 Hdr. i Dyrhed, havde i

lang Tid været ikke over 60 Alen, der betaltes med 4'/* Sk. Sblv

pr. Alen og saaledes kun belbb 2 Rbd. 74 Sk. Salv aar-

lig, vilde Tabet af denne ringe Sum ikke være af nogen Be-

tydenhed for den kgl. Kasse, hvorfor det maatte ansees øn-

skeligt, at Kongen vilde skjænke det fattige Arnæs Præstekald

den halve Hjemmegaard, med Forbehold af Ret til det tidt—

omtalte Qvildes eventuelle Indsættelse paa en anden af de

kgl. Gaarde i Stranda Syssel. Dette Forslag var ogsaa paa

Præstekaldets Vegne anbefalet af Cancelliet, og bliver saaledes

indstillet til allern. Stadfæstelse. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1838 C, Nr. 183. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1838,

S. 198 Cmed Datum: 23. Juni).

Halvgaarden Arnæs i Strande Syssel, under Islands

Vester-Amt, ville Vi allern. have skjænket Arnæs Sogne-

kald, dog paa Vilkaar, at det paa bemeldte Halvgaard

nu med fuldkommen lovlig Ret indsatte, Os tilhorende

Qvilde forbeholdes til Indsættelse paa en anden af Vore

Gaarde i fornævnte Syssel, saasnart Leilighed dertil

maatte gives. — Kjobenhavn den 23. Mai 1838.

26. Mai. Bevilling til Oprettelse af et Apothek i Styk-

keshoim. Khavn den 26. Mai 1838. — Canc 3.

Departem. Registr. 1837—1839, 247b —.248 (1838, Nr. 901).

Rubr. i Colleg. Tid. for 1838, S. 444.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, efter Cand.

pharm. Borge Esajas Bernhoft' Jacobsen af VorKjbbstad

Skjelskjcir, hans herom allerund. gjorte Ansøgning og

Begjæring, samt de i denne Anledning oplyste Om-

stændigheder, allern. ville have bevilget og tilladt, lig e"

som Vi og hermed bevilge og tillade,- at han, som af

Commissionen for den pharmaceutiske Examen er

examineret og til et Apothek at forestaae dygtig be-

funden, maa oprette et Apothek paa Handelsstedet
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Stykkesholm i Snefjeldsnæs Syssel under Vest -Amtet 1838.

Paa Vort Land Island og sig der paa lovlig Maade som
26^M^

Apotheker ernære, rettende sig i alle Maader efter de

Apothekerne allern. udgangne Forordninger samt

den befalede Taxt, saavel som ogsaa den Eed, han Os
derpaa allerunderd. gjort og aflagt haver, hvorved Vi

allern. have bevilget og tilladt, at han maa nyde de

Privilegier, som bemeldte Forordninger omformelde og

tillade Apothekere at nyde. — Forbydende Alle og En-

hver imod det, som foreskrevet staaer, Hinder at gjore.

Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn den 26. Mai

-1838^ - -
.

" V

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 26. Mai.

Amte^ ang. Oprettelsen af et Apotkk i Stykkes-

holm. Khavn den 26. Mai 1838. — Canc. 3. De-

Part. Brevb. 1838, Nr. 1815—17.

Som Hr. Amtmand bekjendt af Gancelliels Skrivelse
a ^ 4 0. Oklbr. f. A., har man, i Overeensstemmelse med ,

hvad De ved forskjellige Leiligheder har yttret, hen-
Jedet det kgl. Sundheds- Collegii Opmærksomhed paa

ønskeligheden af, at der oprettes et Apothek paa Han-
delsstedet Stykkesholm. for om samme muligen kunde
fjende en med de fornodne Egenskaber forsynet Per-
son, der var tilbbielig til at etablere et Apothek paa
Unævnte Handelsted. Efter at bemeldte Gollegium i

denne Anledning har udstedt en offentlig Bekjendt-
BJorelse, ere der indkomne Ansogninger fra forskjellige

^

uPphkanter, blandt hvilke Cand. pharm. Borge Esajas
ernhoff Jacobsen er befundet fortrinlig qvalificeret, og
der derfor under Dags Dato udfærdiget Bevilling for

^ til Apolheks Anlæg paa oftnævnte Sted. Med Hen-
yn M, at det kgl. Sundheds-Collegium har ytlret, at

^

n af de vigtigste Betingelser for, at Apotheket kan
Vov e fyldestgjbrende for Landels Fordringer, er, at

&J°res Apothekeren muligt at vedligeholde det og
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ernære sig ved den ham anviste Virksomhed, samt da

ogsaa flere af de Ansøgende have yttret det Onske, at

der i Forbindelse med den attraaede Bevilling maatte

tilstaaes nogen anden Begunstigelse: har Cancelliet,

efter i denne Henseende at have brevvexlet med det

kongl. Bentekammer, ladet Cand. pharm. Jacobsen til-

kjendegive, at han paa nærmere Andragende kan vente

at erholde Tilladelse til tillige at drive Handel eller

Gjæstgiverio.

Hvorom man ikke har skullet undlade herved tjenstl.

at meddele Hr. Amtmand Underretning. — Det kongl.

Danske Gancellie den 26. Mai 1838 x
.

9. juni. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Udredelsen af visse Udgifter i offent-

lige Sager. Khavn den 9. Juni 1838. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 2039-2041.

1 Skrivelse af 24. Novbr. 1835 har Hr. Amtmand,

foranlediget af de Bemærkninger, som Revisionen under

det kgl. Rentekammer har gjort ved nogle af de af Dern

for de senere Aar aflagte Regnskaber for Amlsreparlilions-

fondet, med Hensyn til Udredelsen af forskjellige Udgifter

i offentlige Sager, begjært Cancelliets Bestemmelse med-

deelt i Henseende til fblgende Punkter:

4) angaaende hvad der tilkommer Sysselmanden i

Diætpenge, samt Erstatning for Skyds for sig og Fblge-

mænd, ved Forfolgningen af offentlige Sager; — 2) an-

gaaende Diætpenge samt Betaling for Fblgemand og

') Canc. Skriv, af samme Datum til det kongel. Sundheds-

Collegium er af samme Indhold, ligesom ogsaa til Amt-

manden over Sorb* Amt, der anmodes om at tilkjendegive

Jacobsen, dava^rende Provisor paa Apotheket i Skjelskjør,

at Bevillingen laa til Indlosning hos Cancelliets Kasserer

mod Erlæggelsen af 34 Rbd. 32 Sk. r. S. Canc. 3. Dep-

Brevb. sst.
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Hesteleio til Aktor og Defensor i Delinquentsager; — 1838.

3) angaaende Betaling til Retsvidner, Executionsvidner 9. Juni.

°g Meddomsmænd i offenllige Sager; — 4) angaaende

Betaling til Expresser, og — 5) angaaende Betaling for

Execulion af offentlige Straffe.

Efter at Cancelliet i denne Anledning har indhentet

Erklæringer fra Amtmændene over Islands Sonder-Amt

°& Nord- og Ost-Amtet, samt den kgl. islandske Lands-

overret, og derpaa eorresponderet med det kgl. Rente-

kammer, skulde man til fornoden Efterretning og be-

hagelig Foranstaltning tjenstl. melde:

od 1) at Sysselmanden for hvér Dag, han til offent-

jige Sagers Forfolgning opholder sig udenfor sin Bopæl,

naar dennes Afsland fra det Sted, hvor Extraretten

holdes, udgjSr i det mindste 1 Mul, i Henhold til Plak.

21
• Martii 1800, bliver at tilslaae 1 Rbd. i Diælpenge.

Hvad Betalingen for Folgemand og Hesteleie angaaer,
da bliver denne, i Henhold til Sportel -Reglement 10.

Seplbr. 1830 § 16, at overlade til vedkommende Amt-
mands Bestemmelse. — ad 2) at den under Nr. \ an-
forte Regel ogsaa bliver at fblge i Henseende til Be-

stemmelsen af Diætpenge for Aktorer og Defensorer i

Delinquent-Sager, naar de hore til Embeds- Standen,
hvorimod det under modsat Forudsætning overlades til

Vedkornmende Amtmand at bestemme, hvad der b(5r
ll lslaaes

i Diælpenge, dog saaledes, at den hine til—

staaede Betaling ikke bliver at overskride. I Henseende
Malingen for de efter Omstændighederne fornbdne

Semasnd og Heste bliver der at forholde i Overeens-
^emmelse med hvad under Nr. 1 er anfcJrt. — ad 3) at

ioner og Executionsvidner ikke kunne tilkomme
£°gen Betaling for deres Uleilighed i offentlige Sager.

lê

esom d etle allerede er hjemlet i Sagens Natur, saa-
es er det og overeensstemmende med Sporlel-Regle-

br&
Marlii 48,4

§ i53
>

at vidnerne ikke kunne
æve betaling, hvor Retsbetjente selv ikke tilstaaes
XI *• 16
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1838. Gebyr, og N. L. 1—7—2 samt Sportel-Regi. 40. Septbr.

r^Junf
63 °^ ^ taIe ligeledes for, at Thingsvidner

og de Mænd, der medtages ved Executioner i det om-

- handlede Slags Sager, ingen Betaling kunne paastaae.

Hvad Meddomsmænd angaacr, da kunne disse endnu

mindre ansees befbiede til at fordre en saadan. Skulde

der imidlertid i et enkelt Tilfælde ikke kunne tilveie-

bringes de fornbdne Retsvidner eller Meddomsmænd,

uden at disse maalte foretage længere Reiser, blive de

udlagte Reise-Omkostninger at erstatte dem. — ad 4) at

Betalingen til Expresser bliver af vedkommende Amt-

mand at fastsætte efter de i ethvert Tilfælde stedfin-

dende særegne Omstændigheder. — ad 5) at der for

Executionen af legemlige Straffe bliver at tilstaae Exe-

cutor 2 Rbd. for hver Person, paa hvilken Straffen fuld-

byrdes, samt derhos, saafremt han har mere end een

Dags Reise til Executionsstedet, Erstatning af hafte

Reise-Udgifter. — Det kgl. Danske Cancellie den 9. Juni

Proces-Omkostninger i en Sag om Præstekalds

Rettigheder. Khavn den 12. Juni 1838. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1838, Nr. 1387.

deres Betænkning tilstillet Cancelliet en Ansogning,

hvori Sognepræsten til Glaumbæ Præstekald i Skage-

fjords Syssel, Magnus Magnussen, anholder om Erstat-

ning for haus Udgifter, til Belbb 46 Rbd. 42 Sk. r. S.,

i en Sag, han for Overrellen har ladet udfore angaaende

') s. D. omtrent ligelydende Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand over Island og Amtmanden over Nord- og

Oster-Amtet. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

1838 1
.

12. Juni.

Stiftamtmanden og Biskoppen over Island have med
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Kaldets formeentlige Ret til udeelt at beholde en paa 1838.

Gaarden Vestari-Vikur's Forstrand opdreven Hval.
S

~7ZTV*'-1 12. Juni.
Det kgl. Rentekammer, som Cancelliet har brev-

vexlet med desangaaende, har i denne Anledning yttret,

at der efter Omstændighederne fra Kammerets Side

ikke haves Noget at erindre imod, at foran forte \ 6 Rbd.

* 2 Sk. udredes af Nord- og Oster- Amtets Repartitionsfond.

Ved tjenstl. at tilmelde Hr. Amtmand Saadant til

behagelig Efterretning, skulde man lige tjenstlig anmode
Dem om, at foranstalte det ommeldte Belob i Over-

ensstemmelse hermed udbetalt til Sognepræst Mag-

nussen. — Det kongel. Danske Gancellie den 12. Juni

1838 \

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over i6.juni.

Nord- og Oster-Amtet, Bjarne Thorarensen,, ang.

Sendelse af en Tyr og en Qvie til Nordlandet.

Rhavn den 16. Juni 1838. — Rentek. isL Copiebog
13

> Nr. 164. - U:

I Anledning af Hr. Amtmand Thbrarensens beha-

Selige Skrivelse af 4 5. Septbr. f. A. har Kammeret for-

anlediget indkjobt en ung Tyr og en Qvie fra Loit

s°gn, som De onsker opsendte til Oefjord, til Forsbg
m ed den islandske Qvægraces Forædling. — Fornævnte
Kreaturer have vi derfor afsendt -med Skibet Hertha,
f(Sr t af Skibsfbrer Baagoe, hvilket vi ikke skulle und-
,ade herved tjenslligen at melde Dem til behagelig

Efterretning. — Rentekammeret den 46. Juni 1838.

Plakat ang. Ophævelse af ældre Lovbad om 2o.juni.

rorebyggelsesmidler mod Bfirnekopper og Mæs-
linger. Khavn den 20. Juni 1838 2

. — Publiceret i

s
- r>. Cancellie - Skrivelse til Biskoppen over Island, at

samme Indhold. Canc. 1. Depart. Brevb. sst.

J ^denrigsmin. Circ. 5. Juli 1851.

16*
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4838. Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1839, og samme A ar i

20. Juni. Gullbringa og Kjosar Syssel, samt paa Vestmannderne ; i det

—— — fdlgende Aar (1840) er den publiceret i Arnæs, Borgarfjords,

Myra og HnappadaJs, Snæfellsnes, Dala og Jsafjords Sysseler,

samt i alle Nord- og Oster-Amtets Jurisdictioner. — Canc.

3. Depart. Registr. 1837-1839, 263 Cl 838, Nr. 946) Original-

Aftryk hos Schultz paa Dansk alene, og et andet paa Dansk

og Islandsk, 3 Blade i 4to
. Paa Titelbladet er den danske

Titel og Datum paa Dansk dverst, der nedenunder paa Islandsk,

Trykkested paa Dansk
$
paa følgende og den fjerde Side den

danske Text med Underskrifter og Sigillatur, paa de mod-

staaende Sider (3 og 5) den islandske Text uden Underskrif-

ter, den sidste (sjette) Side blank. - Colleg. Tid. for 1838,

S. 591-594 fmed Motiver). Qvart-Forr. for 1838, S. 276-

277; Schou XXII, 219—220. — Islandsk: Original-Aftryk

hos Schultz med den danske Text (see ovenfor).

Plakat angaaende Ophævelse af Plakaterne -18. Mai

1787 og 27. Mai 4 803 for Island og Færderne,

Vi Frederik den Sjette' &c. G. V., at Vi, da de ved

Plakaterne 18. Mai 1787 og 27. Mai 4 803 til Forebyg-

gelse af Bdrnekoppers og Mæslingers Indsnigelse i Is-

land, Færderne og Grdnland paabudne Forholdsregler,

forsaavidt de fdrstnævnte Lande angaaer, ikke længere

findes nddvendige eller passende, saa have Vi fundet

for godt allern. at byde og befale, som fdlger:

Plakaten af 18. Mai 1 787, belræffende de Forsig-

tighedsregler, som skulde iagttages, for saavidt muligt

at forekomme, at ikke Bornekopper og Mæslinger ind-

snige sig i Island, saavel som Plakaten af 27. Mai 4 803,

hvorved fdrstnævnte Piakat deels er forandret, deels

udvidet til Efterlevelse af dem, der seile til Grdnland

og Færderne, skulle, forsaavidt Farten paa Island og

Færoerne angaaer, være hævede. Derimod ville de

Forsigtighedsregler, som de almindelige for Danmark

gjeldende Qvaranlaineforskrifter paabyde, ndie være at

iagttage med Hensyn til bemeldte Fart. I Særdeleshed

vil del paaligge den, som det i Overeensstemmelse med

Forordningen 8. Februar 4805 §7* paa Island og Fær-

Circ. 5. Juli 1851 ; begge Texter have her § 8.
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0erne betroes at undersoge de ankommende Skibe, at 1838.

adsporge Skipperen, om der findes nogen med Borne- 20. Juni.

kopper befængt Person ombord, og i bekræftende Fald
~-*P~""*"""

bliver Skibet at lægge under Qvarantaine, indtil den Syge

kan blive afhentet; derhos bor der uopholdelig gjores

Indberetning til nærmeste Ovrighed, som strax haver

at fbie Anstalt til den Syges Modtagelse; hvorved det

bliver at paasee, at han med vedbdrlig Forsigtighed

Dr»nges i Land, ligesom og det Rum, hvori han har

'•gget, samt de af ham brugte Klæder bor vel udroges,

hvorefter der kan tilstedes Skibet frit Samqvem med
Landet. — Hvorefter de Vedkommende sig allerunderd.

have at rette. — Givet i Vor kgl. Residenlsslad Kjoben-

havn den 20. Juni 1838.

O pi o bréf åhrærandi 6nytfng opinna bréfa af

Mai 1787 og 27. Mai 1803 fyrir Island og Færeyjar.

Ver Fribrik hinn Sjolti &c. G. V., ab Ver, fcar |>ær

meo opnum bréfum af 18. Mai 1787 og 27. Mai 1803
l, I hindrunar leynilegrar innfærslu af bolusétt og misl-

fngum
{ Island, Færeyjar og Grænland, uppåboonu ab-

fer&arreglur, ao svo miklu leyti l>eim fyrstnefndu lbndum
viovikur, ekki lengur finnast naubsynlegar eour passandi,
svo hefir Oss J)6knazt allranåb. ao bj6oa og skipa, sem

H»o opnå bréf af 48. Mai 1787, åhrærandi |>ær var-

ubarreglur, sem åttu ab abgælast, ab svo miklu leyti

m°gulegt var, til ab koma i veg fyrir leynilega inn-
f8erslu af b6lus6tt og misHrmum i Island, svo og lika

n, ° opnå bréf af 27. Mai 1803, hvarmeb hib fyrrnefnda
a° nokkru leyti er umbreytt, en ab obru leyti utvibkab
1,1 eptirbreytnis af [)eim er sisla til Grænlands og Fær-
eYja, skulu, ab svo miklu leyti skipaferbum til Islands

og Færeyja vibvikur, vera aftekin. Jjaramot eiga J)ær

variibar-reglur, sem ^ær almennu fyrir Danmork gild-

andi séttnæmisvarna-fyrirskriptir uppåbj6ba, nåkvæmlega
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abgætast meb tilliti til nefndra skipaferba. Sérilagi å

J>ab ab vera skyida J>eirra, hverjum samkvæmt tilskip-

unarinnar af 8. Febr. -1805 §7 1 a Islandi og Færeyjum

er fyrir trtiab ab rannsaka abkomandi skip, ab spyrja skip-

herrann, hvort nokkur perséna, er hafi bélusott, sé uro

boro, og ef J)ab reynist svo, å skipib ab leggjast undir

s6tlnæmisvarnar-varbhald J>angab til ab hinn sjuki getur

s6ktur oroio. j>arhjå å tafarlaust sk^rsla hérum ao gjorast

til næsta yfirvalds, sem strax å ao sorga fyrir mebtbku

hins sjuka, og J>arhjå sjå svo til, ab hann meb tilhlybi-

legri varkårni flytist i land ; sbmuleibis å l>ab rum, f

hverju hann legib hefir, åsamt J)eim af honum brukubu

klæbum, vel ab gagnreykjast, hvareptir skipinu må leyfast

frjalst samkvæmi vib landib. — Hvareptir hlutabeigendur

ser allraundirgefnast hegba eiga. — Gefib i Vorum kon-

unglega abselurslab Kaupmannabofn J)ann 20. Juni 1 838.

30. Juni Rentekammer-Skrivelse til General-Toldkam-

mer og Commerce- Collegium
,

ang. Afgift af

Kjobesummer for mindre Fartoier. Khavn den

30. Juni 1838. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 190.

Det kgl. General -Toldkammer og Commerce-Col-

legium har i behagelig Skrivelse af 19. f. M. forlangt

dette Gollegii Betænkning, om der maatte være nogen

speciel Lovbestemmelse, der for Islands Vedkommende

hjemler Undtagelse fra den ved Plak. 23. Oktbr. 4816

bestemte Regel, at nemlig ikkun de fremmede kjobte

Skibe, som anvendes til Fiskerie og indenlandsk Sam-

færsel i Island, og som ere under 16 Læsters Dræg-

tighed, ere fritagne for at erlægge den ved Forordn.

4 3. Marts 4 842 og Flak. 28. Mai 1824 befalede Afgift

af 6V4 pCt. af Kjobesummen.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstligst

at melde, at der, saavidt Uentekammeret bekjendt, ikke

existerer noget saadant specielt Lovbud, der for Islands

') Rettelse) see S. 244 Anm.
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Vedkommende kunde medfbre nogen Undtagelse fra 1838.

ovennævnte almindelige Bestemmelse. — Rentekammeret "^jj^"

den 30. Juni 1838.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 3. Juli.

ang. Overdragelse af den halve Gaard Arnæs til

Præstekaldet. Khavn den 3, Juli 1838. — Orig.

i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1838,

Nr. 1638.

I Anledning af en af Sognepræst Thorleif Johnsen

Hl Arnæs i Trekyllisvik inden Strande Syssel til Deres

Httiærv. indgiven Besværing over, at Administrator over

det kgl. Gods i bemeldte Syssel, Sysselmand Johnsen, i

Poraaret 1834 formentlig uberettiget har paanbdet ham
et Leieqvilde paa Jorden Arnæs — har D. Hoiærv. i

en til dette Collegium indgiven Forestilling af 31. Decbr.

*835 andraget paa, at dette Leieqvilde igjen maalte

blive borttaget, da denne Byrde ikke forhen har paa-

hvilet Præstegaarden, som alt er bebyrdet med 4 Leie-

qvilder til Kirken.

Cancelliet har herover brevvexlet med det kongl.

Rentekammer, som igjen har indhentet nærmere Oplys-

ning og Betænkning fra Amtmanden over Islands Vester-

Amt, og er det herved blevet oplyst, at den Jord, hvor-

Paa bemeldte Leieqvilde er blevet indsat, ikke er den

Halvgaard Arnæs, hvormed Præstekaldet er beneficeret,

den anden Halvgaard af samme Navn, som forhen

har hBrt under Skalholt Bispestol, men for Tiden er

den kgl. Kasses Eiendom, os som i Aaret 1830, efter

at Sognepræst Th. Johnsen i Qere Aar havde været i

Embedet, er bleven bortbygslet til denne med den

udtrykkelige Betingelse, at han skulde finde sig i at

modtage et Leieqvilde paa Gaarden, hvis et saadant

skulde blive indsat, hvilket senere er skeet, efter at

Gaarden Bjarnarnæs, paa Grund af dens Forringelse,

yar bleven fritagen for et af de samme paahvilende
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1838. Leieqvilder, som derimod med vedkommende Amtmands

**~T"*T Samtykke, og det kgl. Kentekammers senere paafulgte

Approbation er blevet indsat paa den af Præsten til—

bygsiede Halvgaard Arnæs.

Derimod har det kgl. Rentekammer, med Hensyn

til, hvad der i Sagen var oplyst om Arnæs Præstekalds

Ringhed og Besværlighed, og paa Grund af Cancelliets

Anbefaling, nedlagt allerunderd. Forestilling om, at be-

meldte Halvgaard maatle skjænkes Kaldet, dog med

Forbehold af det ommeldte Leieqvilde, og det har der-

efter behaget Hs. Maj*, under 23. Mai sidsti. allern. at

resolvere - saaledes

:

(t
Halvgaarden Arnæs i Strande Syssel ... [o. s. v.

see ovenf. S. 237-238] . . . saasnart Leilighed dertil maatte

gives".

Hvilken allerhoi. Resolution man herved tjenstlig

skulde communicere D. Hbiærv. til behagelig Efterret-

ning og Bekjendtgjorelse for vedkommende Sognepræst,

idet man lige tjenstl. skulde lilfoie, al Amtmand Tbor-

steinson igjennem det kongl. Rentekammer har erholdt

fornoden Ordre desangaaende. — Det kongel. Danske

Gancellie den 3. Juli 1838.

io. Juli. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Fritagelse for Indlosning af Testimonium

publicum. Khavn den 10. Juli 1838. - Original i

Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1838,

Nr. 1684.

Efter at Cancelliet havde modtaget den med Deres

Hoiærv.' behagelige Betænkning af 13. Febr. sidsti. hertil

indsendte Ansbgning fra Sognepræsten for Breidabolslad

Menighed \ Th. Sæmundsen, om at han maatte fritages

for at indlose sit Testimonium publicum fra Kjbbenhavns

') ved en Feiltagelse staaer i Originalen og Brevbogen:

„Breidabolstad og Narfere Menigheder".
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Universitet, har man herom brevvexlet med den kgl. 1838.

frirection for Universitetet oa de lærde Skoler, som nu

efter Omstændighederne har bevilget bemeldte Sogne-

præst Sæmundsen den ansøgte Fritagelse for at løse

det befalede Testimonium publicum.

Hvilket herved tjenstl. tilmeldes D. Hbiærv. til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse, idet

tøan iovrigt lige ijenstl. skulde bemærke, atsaadanFri*

tagelse ikke i Fremtiden kan ventes tilstaaet Andre i

Agnende Tilfælde. — Det kongl. Danske Cancellie den
10. Juli 1838.

Kongelig Resolution ang. midlertidig aarlig 14. Juii

Understottelse til Præsterne i Island. Rhavn den

^4. Ju]i 1838. — 1 Rentekammerets Forestilling 23. Juni

bemærkes, at Collegiet ved flere Leiligheder havde overtydet
S1S om, at en stor Deel af Præstekaldene paa Island havde
Saa ringe Indtægter, at de ikke kunde give en Mand med Fa- -

toilie endog det allertarveligste Udkomme. Det havde derfor
1 længere Tid været under Overveiclse, hvorledes en Forbedring
heri maatte kunne tilveiebringes, og man havde i den Hensigt
^ere Gange bragt i Forslag at nedlægge nogle Kald, for at

forbedre andre. Biskoppen over Island havde yttret, at det
Var en Sag af yderste Vigtighed, at tilveiebringe en Tilvæxt i

bæsternes Indtægter, da disse vare i mange Kald saa ube-»

tydelige, at Præsten maatte dele Tiden mellem Embedsførelsen
°8 næsten dagligt endog svært Bondearbeide, hvorved det

lver ham umuligt at erhverve og vedligeholde Kundskaber,
^er udkræves til en værdig Fdrelse af Præste- Embedet, samt
a
^ vedligeholde det udvortes Décorum, som er nødvendigt for

han kan bevare den fornodne Agtelse og Anseelse hos sin

eriighed. Biskoppen fraraader dog ubetinget Combinationer,
'^a det nuværende Antal af 302 Kirker, Annexkirker ibe-
regnede, som administreres af 181 Sognepræster og 32 per-
^nelle kapellaner, ingenlunde kan ansees at være for stort i

orhoia
til Landets Storrelse 1445 Qvadrat-Mile". Det var

lurkern*

1 ^ ^ ^ ^ eraere Steder meget besværligt at besøge
e

> °g vilde ved Combinationer blive endnu vanskeligere
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\ 838. Ungdommens Underviisning vilde skades $ Embedsforelsen i de

14. Juli. vidtløftigere Sogne vilde besværliggjores, hvorved Præsten en-

-""^-^T- ten blev overanstrengt eller efterladen, eller nodtes til at tage

en Capellan og dele Indtægterne med ham, hvorved den til-

sigtede Forbedring i Præsternes Kaar vilde blive til Intet. De

mindste Kald vare derhos beliggende i Udkanterne af Landet, samt

vare tillige de vidtløftigste og mindst befolkede, og kunde derfor

ikke .combineres. Almuen kunde formentlig ikke paalægges

betydelige Udgifter til at forbedre Præsternes Kaar, og det vilde

saaledes efter Biskoppens Mening være den eneste Udvei til

for nærværende Tid for endeel at raade Bod paa Geistlig-

hedens trykkende Omstændigheder, at en Sum af 1000 Rbd.

aailigen* i 3—4 Aar maatte stilles til Stiftsøvrighedens Dispo-

sition til Uddeling blandt Præsterne i de ringere Kald, indtil

det kunde blive taget under Overveielse, hvorvidt Landet selv

vilde være i Stand til at tilveiebringe det i saa Henseende

Fornødne. Rentekammeret tiltræder Biskoppens Formening,

og Cancelliet havde anbefalet Præstestanden til en saadan

Hjælp 5
navnlig kunde Rentekammeret ligesaa lidet som Bi-

skoppen finde en Sammenlæggeise af Præstekalde tilraadelig,

om den endog skete paa den Maade, at ingen Kirke nedlagdes,

men kun flere Menigheder anvistes den samme Præst. Col-

legiet kunde heller ikke for Oieblikket anvise noget andet

Hjælpemiddel, end det af Biskoppen foreslaaede, men be-

mærker, at Cancelliet havde indledet Brevvexling med Direc-

tionen for Universitetet og de lærde Skoler, om ikke Bessastad

Skole kunde gives en saadan Udvidelse, at de derværende

theologiske Studerende kunde erholde en mere omfattende

Underviisning, end hidtil har været Tilfældet. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot 1838 D, Nr. 246.

Vi ville allern. have tilladt, at en Sum al \ 000 Ubti.

Sedler af den islandske Jordebogskasse maa aarligen i

3 Aar stilles Stiftamtmanden og Biskoppen over Island

til Disposition til Uddeling iblandt Præsterne i de rin-

gere Kald i Island; og bliver det imidlertid at tage

under uærmere Overveielse, hvorvidt de fornødne Midler

til Forbedring i Præsternes Kaar kunde værø at tilveie-

bringe paa anden Maade, navnlig ved Ligning pa a

Landet selv. — Kjobenhavn den 14. Juli 1838.
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Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden over 1838.

Island, ang. Forholdene ved den islandske Lands- si. ml
overret. Khavn den 31. Juli 1838. - Canc. 3.

Depart. Brevb. 1838, Nr. 2721.

Cancelliet har ved Hr. Stiftamtmands Skrivelse af

16. Januar d. A. modlaget den af Justits-Sekretairen i

den kgl. islandske Landsoverret afgivne Beretning, an-

gaaende hvor mange Sager der i afvigte Aar have været

paadornte ved bemeldte Ret, samt hvor ofte Nogen i

de Tilforordnedes Sted har været constitueret til at be-

klæde Retten.

Det har vakt Collegiets Opmærksomhed, af denne

Beretning at erfare, at Overretten kun i tre Sager har

været beklædt af dens samtlige Medlemmer, og man
maa derfor tjensll. anmode Hr. Sliftamlm. om at for-

anledige, at der for Fremtiden, naar noget af Medlem-

merne ikke personlig indfinder sig i Retten, udforlig

1 Anmærkningsrubrikken gjores Forklaring om Beskaf-

fenheden af det Forfald, hvorved han er forhindret fra

at mode. — Det kongl. Danske Cancellie den 31. Juli

Patent ang. Sammenkaldeisen af Østifternes 4. August.

Stænderforsamling. Khavn den 4. August 1838.
— Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1839,

samt ligeledes i nogle Sysseler 1839, nemlig: Myra og Hnappa-
dals, Bardastrands, Isafjords og begge Mula Sysselerne. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXIX, 225b-227 (1838, Nr. 471*0.

Original -Aftryk paa et Heelark i Patentformat. Colleg. Tid.
f°r 1838, S. 589-590. Rubr. hos Schou XXII, 221 (Ikke i

^art-Samlingen).

Patent, hvorved de raadgivende Provindsial-Stæn-
ders Forsamling for Sjællands, Fyens og Lollands-Fal-

sters Stifter samt Island og Færoerne sammenkaldes.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi allernaad.

have fundet for godt at sammenkalde de raadgivende
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1 838. Provindsialstænders Forsamling for Sjællands, Fyens og

4. August. Lollands-Falsters Stifter samt Island og Færoerne til

24. Septbr. d. A. — Det er derhos Vor Villie, at deres

Forhandlinger i det Seneste skulle være sluttede inden

3 Maaneder fra den Dau, da de som ovenmeldt tage

deres Begyndelse.

Idet Vi herved kundgjbre dette for samtlige Vore

kjære og troe Undersaatter i fornævnte Provindser, be-

fale Vi tillige samtlige Medlemmer .'af Vore troe Provind-

sialstænder for samme, saavel dem, der af Os dertil

ere udnævnte, som dem, der enten ere valgte til De-

puterede eller som ved Valgene ere blevne Supple-

anter, men allerede anordningsmæssig ere indtraadte i

de valgte Deputeredes Sted, at de til ovenmeldte Tid

indfinde sig i Vor Kjobstad Roeskilde, for at samles i

det i Vor Anordning om Provindsialstænders Indforelse

af 28. Mai 1831 og Vor Forordning angaaende Pro-

vindsialstændernes Indretning, forsaavidt Sjællands,

Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt Island og Fær-

oerne angaaer, dateret 15. Mai 1834, betegnede Oie-

med og navnligen at fornemme, hvad Vi gjennem Vor

Commissarius ville lade dem forelægge til Raadgivning-

Ligesom Vi ibvrigt ville have dem henviste til Indholdet

af bemeldte Vore Anordninger, saaledes gjbre Vi og

Regning paa, at samtlige Medlemmer af Stændernes For-

samling stedse ville erindre sig Vore landsfaderlige

Hensigter, lade disses Opnaaelse være sig magtpaalig"

gende, dertil efter bedste Evne bidrage, og saaledes

svare til den dem viste Tillid. — Til Vor Commissarius

ved den saaledes berammede Stændernes Forsamling

have Vi allern. fundet for godt at udnævne Vor General-

Procureur for Danmark, Conferentsraad Orsted.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn

den 4. August 1838.
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over Is- 1838.

•and, ang. Fortolkning af nogle Funkter i Fattig-
4_^!h

Reglementet. Khavn den 4. August 1838. —
canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 2824—26 (udeladt i Brev-
bogen). Denne Cancellie-Skrivelse anføres som publiceret 1839

paa Vestmannberne, den tilsvarende til Vester- Amtet i Snæ-
fellsnes Syssel og til Nord- og Oster-Amtet i Hunavatns, Skaga-
Qords og Sbnder-Mula Sysseler; i Norder-Mula Syssel anfbres

den som publiceret i Form af Amts-Skrivelse 17. Decembr. 1838.

I Skrivelse af 14. Decbr, f. A. har Hr. Stiftamtm.

andraget, at de Bestemmelser angaaende Fattiges rette

Porsbrgelsessted, som indeholdes i Reglem. af 8. Januar

1834 § 6 og 7, jevnligen give Anledning til Tvivl hos

ivrighederne og Misforndielse hos vedkommende Fat-

^gcommuner, som den endelige Decision af Forsørgelses-

pligten gaaer imod, og har De derfor begjært Cancel-

"etø Resolution angaaende Forstaaelsen af fornævnte

bestemmelser
i Henseende til folgende Punkter:

1) Forsaavidt det i § 6 for at en Person ved sit

Ophold i et Distrikt skal- kunne erhverve Forsorgelses-
^ et

) udfordres, at han i 5 Aar der skal have været
os at eller tjenende, hvilke sidste Udtryk have

foranlediget Tvivl om, hvorvidt denne Bestemmelse kan
omme

1 >1 Anvendelse de el s paa t. Ex. saadanne
eenlige Personer, der selv have lidet at leve af og
nyue Ophold et hos en Familie med eller uden Remune-
ratl°n, eller maaskee til Godlgjbrelse forrette noget af
det

1 Hjemmet forefaldende Arbeide, de els paa ældre
ni 1

er svagelige Personer, som hos en dem bekjendt
°ller beslægtet Familie have Opholdet og deeltage i

Sliens Sysler, uden at erholde nogen egentlig Lbn.
^ 2) Forsaavidt det i § 7 er bestemt, at Fbdehjem-
jttet skal være der, hvor den Fattiges Fader, eller,

vad uægte Bbrn angaaer, Moder, ved Fbdselstiden
ell er nærmest foran denne havde fast lovligt Hjem,
1 hvilken Henseende der er opstaaet Spbrgsmaal om,
hvorvidt til Ex. et ugift Fruentimmer, naar hun uden



254 Ganc. Skriv. ang. Fattigvæsenet

1838. at forsyne sig med anordnet Sysselpas, begiver sig fra

August, et Syssel til et andet, og der erholder Tjeneste og

foder et uægte Barn, kan siges at have lovligt Hjem

paa det sidstnævnte Sted, uagtet hun har begivet sig

derhen, uden de ved Lovgivningen foreskrevne Beviis-

ligheder. — 3) Forsaavidt de i § 6 og 7 indeholdte

Regler om Borns Forsbrgelseshjem betræffer, hvilke i

Almindelighed skulle blive forstaaede paa den Maade,

at Reglen i § 6 in fine kun anvendes, naar Barnets

Fader, eller, hvis det er uægte, dets Moder selvslændigen

har erhvervet Forsorgelsesret ved femaarigt Ophold i

et Distrikt, men at derimod, naar delte ikke er Tilfæl-

det, Barnet bliver at forsbrge paa sit eget Fodehjem

efter Reglerne i § 7. — Naar saaledes et Fruentimmer,

der ikke endnu selv har erhvervet sig Forsorgelsesret,

erholder Tjeneste i et hende uvedkommende Fattig-

dislrikt, men for femaarigt Ophold her foder et Barn

og behbver Understbttelse af Faltigvæsenet, skal det

have været Tilfældet, at Barnet er antaget til Forsør-

gelse i den Commune, hvor det er fbdt, men Moderen

hjemviist til hendes Fbdehjem.

I det Gancelliet i det Væsentlige maa bifalde, hvad

der af Stiftamtet er yttret i Henseende til de opkastede

Sporgsmaals Besvarelser, undlader man ikke til forno-

den Efterretning tjenstl. at melde:

ad 1) At § 6, under de ibvrigt i samme indeholdte

Betingelser bliver at anvende, naar den paagjeldende

Person uafbrudt har opholdt sig og paa lovlig Maside

ernæret sig i et Distrikt i 5 Aar. — ad 2) At Mangel

af Sysselpas ikke i og for sig betragtet kan være til

Hinder for, at det Sted, hvor den Paagjeldende fæster

sig i Tjeneste, eller paa anden Maade lager fast Ophold

og lovlig ernærer sig, betragtes som hendes Hjem —

"

ad 3) At den i det Foregaaende anfbrte Fortolkning af

§ 6 og 7 ikke kan billiges, men at disse Lovsteder

ere at forstaae saaledes: § 6 in fine indeholder deø

almindelige Regel om Forsbrgelsen af Born under
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4 6 Aar, hvorimod § 7 kun kommer til Anvendelse 1838.

nied Hensyn til saadanne Personer, som n a v

e

^^Ajigust
naaet deres 16de Aar, og ikke i Overeensstemmelse

toed den foregaaende § have erhvervet Forsbrgelsesret

Nogetsteds, under hvilken Forudsætning der skal tages

hensyn til, hvor den Paagjeldendes Forældre, eller,

saafremt han er af uægte Fbdsel, hans Moder havde
Hjem paa den Tid han blev fodt til Verden. — Det
k°ngel. Danske Gancellie den 4. August 1838 1

.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 4
-
August,

feland, ang. Beregning af Tiende af Jorden Næs

Seltjorn. Khåvn den 4. August 1838. —
canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 2823.

der imellem Hr. Stiftamtmand og Justitiarius i

den kongel. islandske Landsoverret Sveinbjbrnsen er

°pstaaet Spdrgsmaal, deels om, hvorvidt Sidstnævnte
er P^gtig til at svare Tiende til Fattigvæsenet af den
batn tilhorende Jord Næs, deels om den Maalestok,

hvorefter Tienden i saa Fald skal beregnes, har De .i

behagelig Skrivelse af U. Februar d. A. indstillet Sa-

til Gancelliets Afgjorelse. I Anledning heraf skulde
Jttan, efter desangaaende at have corresponderet med
det k°ngel. Rentekammer, i Henhold til hvad af Samme
er yltret,

til Efterretning og videre Bekjendtgjorelse
l
J e*sU. melde:

Hvad det forstnævnte Sporgsmaal angaaer, at, da
orden Næs ved Salg er overgaaet til Selveierjord, bor
e§enllig Eieren lilsvare fuld Tiende af Jordens Dyrhed

p-
Jo^ebogen, til Kongen, Kirken, Præsten og de

'oe )-om Eiendommen endog medens den tilhbrte
°n8en, saaledes som Justitiarius Sveinbjbrnsen har

anr°rt, hidtil har været tiendefri, hvilket imidlertid, efter

)
s

- D. Cancellie- Skrivelser af samme Indhold til begge
Amtmændene. Canc. 3. Dep. Brevb. 1838, sst.
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1838. hvad bemeldte Kammer har bemærket, ikke har været

7""; Tilfældet, da Tiende-A feiften i fornævnte Tidsrum blev
August. ' n

beregnet med Vio af Værdien i Penge af Jordens Land-

skylds-Afgift 28 Vælter Fisk og 7 Qvilder aarlig 1
,

og

udredet extraordinairt af den kongel. Kasse til Præsten

til Reikevig Domkirke og vedkommende Fattigvæsen,

og at Intel er betalt til Kirken er ikke en Fblge af

dennes mindre Ret til Andeel i Jordtienden, men ene

grundet i den Omstændighed, at Kongen eier bemeldte

Kirke. Vel tilkommer Jusliliarius Sveinbjbrnsen den

verdslige Embedsmænd i Island ved kongel. Resolution

af 7. Marts 1774 § 2 tillagte personlige Tiendefrihed,

men denne er ifolge fornævnte Resolution, sammenholdt

med Kammerets Skrivelse 7. Novbr. 1767, Reskr. 17.

Juli 1782 §5 samt delte Collegii Skrivelse af 1. August

18(M indskrænket lil Kongetiende af den lord, ved-

kommende Embedsmand beboer og har til Brug og

Huusholdning.

Paa Grund af Foranforte skjonnes det ikke rettere,

end at Justiliarius Sveinbjbrnsen, saa længe han beboer

og selv bruger Jorden Næs, maa være fri for at svare

Kongetienden af samme, men at han derimod bor ud-

rede de 8
/4 Parter til Kirken, Præsten og de Fattige.

Hvad dernæst angaaer Spbrgsmaalel om den Maale-

stok, hvorefter Tienden skal beregnes, da bor Jorden

Næs, forsaavidt vedkommende Tiendetagere og Justiliarius

Sveinbjbrnsen ei kunne forenes om at acquiescere ved

den forhen brugte Maade at beregne Tiendeafgiften

paa, ved lovlig Taxalion matriculeres til Tiende-Udsvar.

— Hoslagte Bilage remitteres. Det kongel. Danske

Cancellie den 4. August 1838.

August. Kongelig Resolution, ang. Afhændelse af Thor-

chilii Legats Jordeiendom Litla-Hofn. Khavn den

l

) d. e. 28 Vætter Fisk aarlig og 7 Qvilders Leie.
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8. AugUSt 1838. — Canc. I. Depart. Forestill. 1838, 1838.

Nr. 123. — Rubr. i Algreen-Ussings Reskriptsaml. 183§, S. 251. ^Au^T
see Canc. Skriv. 14. August 1838.

'
UgUS

'

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- n. August.

Amtet i Island, ang. aarlige Forklaringer om nogle

legater. Khavn den 11. August 1838. — Canc.
3

- depart. Brevb. 1838, Nr. 2919.

I Anledning af Herr Amtmands Skrivelse af 31.

Decembr. f. A. skulde man, forsaavidt De deri har

forespurgt om, hvorvidt de respective af Repstyrer og

Dannebrogsmand Einar Johnsen 1
, af Sognepræst Sivert-

Se n - og af Bonde Erik Olavsen 3 stiftede Legater frem-

"digen blive at anføre i den schematiske Forklaring,
s °ft) De aarligen afgiver over de Stiftelser i Amtet, for

vilke De er Medbestyrer, ikke undlade herved tjenstl.

at melde, at Collegiet anseer det rettest, at de nævnte
lre Legater optages i forbemeldte schematiske Forkla-
rin

g. — Del kgl. Danske Gancellie den 11. August 1838.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- n. August.

Atøtet, ang. Fattigforsorgelse for en Sindssvag.

Khavn den 11. August 1838. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1838, Nr. 2920.

1 Anledning af Hr. Amtmands Skrivelse af 18. Mai
d * A -, hvori De har henstillet til Cancelliets Afgjorelse,

3 see Gavebrev 20. Mai 181 8
5

kgl. Confirmat. 19. Septbr.

!823. Legatets Formue og Indtægt 1836 var den aarlige

Afgift af Jorden Gr6ustaoir 3 '/s Specie og 60 % Smbr.

Legatets Beholdning 440 få Sm8r, 54 Sk. r. S. og 50 Rbd.

a

r
* S. paa Rente i den islandske Jordebogskasse.

a

) see kgl. Confivm. 3. Oktbr. 1834.
3

) see kgl. Confirm. 18. April 1835. Halvgaarden Fjardar-

.
horns aarlige Afgift var 30 Al. Landore (= 2 Specier ) og

80 % Smbr. Legatets Beholdning ved Udgangen af Aaret

1836 var 16 Rbd. 6 Sk. r. S., som var i vedkommende
Repstyrers Forvaring.
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1838. om Fruentimmeret Margret Vigfusdatter skal ansees for-

rr^AugusT
sorgelsesberetliget ' sit Fodehjem, Norder Syssel under

Islands Nord- og Ost-Amt, eller i Dale Syssel under

Vest-Amtet, hvor hun har opholdt sig i 22 Aar, skulde

man, ved at remittere hosfblgende Bilage, til fornoden

Efterretning tjenstl. melde, at den Paagjeldende maa

ansees forsdrgelsesberettiget i sin Fodecommune, da

det efter Akterne maa antages, at hun lige siden sin

Ankomst til Dale Syssel har været sindssvag, og med

Hensyn hertil ikke kan have erhvervet sig et nyt For-

sbrgelseshjem, om end den Omstændighed, at hun hid-

til har været underholdt af Sbsteren, ikke i og for sig

kan betragtes som aføjbrende. Imidlertid ansees det

rettest, at hun ikke rykkes ud af sine vante Forhold,

men at der træffes en Forening med Fodecommunen

om en passende Refusion for hendes Underholdning •

Dala Syssel. — Del kongel. Danske Gancellie den 11.

August 1838.

14. August. Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Afhændelse af Jorden LitlahSfn fra

Thorchilii Legat. Rhavn den 14. August 1838

^

— Canc. 1. Depart. Brevb. 1838, Nr. 1961.

Biskoppen over Sjællands Stift har til Cancelliet

indsendt Stiftamtets Skrivelse af 28. Marts d. A., be-

træffende Salget af den Thorkilli Borneskole-Legat til-

horende Odecaard Lillehbfn, belie^ende i Guldbringe

Syssel.

Efter dernæst at have foredraget H. Maj*. Kongen

Sagen, har det behaget Allerhbistsamme under 8. d. M.

allern. at bifalde, at den ommeldte Odejord Lillehbfn

maa afhændes for det paa samme gjorte Auktionsbud

af 3U Rbd.

Kongelig Resolution 80. Marts 1785.
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Hvilket herved Ijenstl. tilmeldes Hr. Stiftamtmand 4838.

til behagelig Efterretning. — Det kgl. Danske Gancellie ^

—

, , m

D
14. August

den U. August 1838 1
.

5

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Nord- 18> August

°g Oster-Amtet, Bjarni Thorarensen, ang. Rente-

Afskrivning paa Obligationer tilhorende offentlige .

Stiftelser og Umyndige. Khavn den 18. August

1838. — Anføres som publiceret i Snæfellsnæs Syssel 1839

Under Datum 5. August 1838; ligeledes anføres den (som da-

teret 18. August) at være publiceret i Hunavatns, Skagafjords

°g Sb*nder-Mula Sysseler i samme Aar (1839). Rentek. Isl.

Copieb. 13, Nr. 274.

Hr. Amtmand Thorarensen har, for at det kunde
Undgaaes at sende kongel. Obligationer, der tilhore-

offentlige Stiftelser og Umyndige, til Landfogden hver-

8ang Renten skal afskrives paa Obligationerne, i behage-
lig Skrivelse af \ 4. Februar d. A. foreslaaet, at en saa-

Afskrivning maatte foretages af vedkommende

Sysselmand, og Attest herom fra disse medfølge Ren-
teqvitteringerne.

Efterat Kammeret havde overladt dette til Afgjbrelse

a
^ Directionen for Slatsgjelden og den synkende Fond,

kar bemeldte Direction nu ved Skrivelse af 24. f. M.

Uddelt os, at den, med Hensyn til de af Hr. Amlman-
^ e tt anførte Omstændigheder, ikke* har Noget imod, at

interne
i Fremtiden af de ovenfor omtalte kongel.

Obligationer udbetales, uden at disse hvergang indsendes
11 Landfogderiet til Renteafskrivning, naar de Qvitterin.

&er
, som rette Vedkommende give for Renterne, ere ved

Udleveringen til Landfogden forsynede med Sysselman-

ds paategnede Attest om, at Renterne for den iQvitterin-

^^nævnte Termin ere afskrevne paa Obligationerne.

} s. D. Canc. Skriv, til den anden daværende Bestyrer af

Thorchilii Legat, Biskoppen over Sjællands Stift, af samme
Indhold. Canc. 1. Depart. Brevb. sst.

17*
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1838. Dette skulle vi ikke undlade herved tjenstl. at til—

iq^T""*""«- meM e H p « Amtmanden, idet vi derhos tilfoie, at Kain-
J o. August.

meret i Dag har tilskrevet Stiftamtmand Bardenfleth

det Fornodne herom, til videre Bekjendlgjorelse for

Kammeraad og Landfoged Tvede. — Rentekammeret

den 18. August 1838 1
.

is. August. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og

Biskoppen over Island, ang. en midlertidig aarlig

Understottelse til Præster i Island. Khavn den

18. AugUSt 1838. — Orig. i Bispe-Archivet i Island.

Rentek. lsl. Copieb. 13, Nr. 269.

Efter at have brevvexlet med det kongel. Danske Can-

cellie i Anledning af den af D. Hoiærv, [Ir. Biskop Johnsen

hertil afgivne Betænkning af 18. August f. A., angaaende

Munkelhveraae Klosterkalds Forening med Hrafnegil og

Kaupang Sognekald paa Island, m. v., har Kammeret,

forsaavidt D. Hoiærv. deri har anholdt om, at 1000 Hbd.

maatte aarligen i 3 å 4 Aar stilles til Stiftsøvrighedens

Disposition, til Uddeling blandt Præsterne i de ringere

Kald i Island, nedlagt allerunderd. Forestilling, hvorpaa

H. Maj*, under 14. i f. M. allern. har resolveret saaledes:

(C
Vi ville allernaadigst .... [o. s. v. see ovenfor S.

249—250] .... navnlig ved Ligning paa Landet selv."

Denne allerh. Resolution skulle vi ikke undlade

herved tjenslligen at communicere Ur. Stiftamtm. og D.

Hoiærv. til behagelig Efterretning og Foranstaltning,

idet vi derhos tilfoie, at Kammerraad og Landfoged

Tvede er herfra under D. D. tillagt Ordre til, efter Do

Herrers nærmere Requisition, at udbetale af Islands

Jordebogskasse aarligen i 3 Aar forbemeldte 1000 Rbd.

Forinden imidlertid videre forelaces, med Hensvn til

at det ved allerhoistbemeldte Resolution er befalet,

at lage under nærmere Overveielse, hvorvidt de for-

') Rentek. Skrivelse til Stiftamtmanden af samme Dato.

Rentek. Isl. Copieb. sst. Nr. 275.
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nodne Midler til Forbedring i Præsiernes Kaar kunde 4838.

være at tilveiebringe paa anden Maade, maae vi tjenstl.
"^7""^*""

udbede os Br. Sliftamtm. og D. floiærv. Betænkning '

UgUSt#

desangaaende meddeelt. Og ere Amtmændene Thor-

steinson og Thorarensen ligeledes i Dag herfra anmodede -

at afgive Betænkninger i forbemeldle Henseende. —
Rentekammeret den 18. August 1838 1

.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 21. August

skoppen over Island, ang. Enkepensionen af Præste-

kaldet Hrafnagil med Munkathveraa. Khavn den

21. AugUSt 18382
. Orig. i Bispe-Archivet i Island.

canc. l. Depart. Brevb. 1838, Nr. 2041.

Foranlediget af Hr. Stiftamtmands og D. Hoiærv\

behagelige Indstilling af 19. Juni sidsti om, at Enke-

pensionen af del ifølge allerh. Reskript U. Marts d. A.

forenede Hrafnegil, Kaupang og Munkethveraa Sogne-

kald i Oefjords Syssel, maa, i Overeensstemmelse med
Reskriptet 5. Juni 1750, bestemmes til Vio Deel af

Kaldets visse Indlægt = 68 Etbd. 54 Sk. 3
, samt at der,

naar ingen Præste-Enke er paa Kaldet, ifolge samme
Reskript maa svares 72 Rbsk. r. S. aarlig til de fattigste

præste-Enker, 02 i Analogie af Reskr. U. Mai 1705:

Rbd. 24 Sk. rede Sølv aarlig til Paslores emeritos
~~ skulde man tjenstl. tilmelde Dem til behagelig Efter-

1 sining og videre Bekjendtgjorelse, at det saaledes Ind-

l

) s. D. Udbetalings - Ordre til Landfoged Tvede, Copieb.

sst. Nr. 273. Skrivelser til Amtmændene s. D.
3
Copieb.

sst. Nr. 271—272.

) Jevnf. Canc. Skriv. 3. Oktbr. 1837.

) Hrafnagil og Kaupang var ved den i Reskr. 3. Marts

1758 allern. authoriserede Specification af

1748 anslaaet til .... 47 Rd. 54 Sk.

^unkathveraa ligeledes ved samme Speci-

fication .21 — l>

—

tilsammen 68 Rd. 54 Sk.
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1838. stillede herved bifaldes. — Det kongel. Danske Can-

2l7

-

AugustT
ce,lie den 21

'
AuSust I838 -

22. August. Kongelig Resolution ang. en raadgivende For-

samling af Embedsmænd i Island. Khavn den

22. AugUSt .1838 1
. - 1 Cancelliets Forestilling 22. August

bemærkes, at Stiftamtmanden over Island havde tilstillet Cancel-

liet en Ansogning fra endeel Beboere og Embedsmænd i Sonder-

Amtet, hvori de anholdt om, at der allern. maatte forundes Island

en særlig Forsamling af raadgivende Provindsialstænder , der

maatte holdes i Landet selv. Supplikanterne havde yttret den For-

mening, at Kongens landsfaderlige Hensigt med Stænder-Insti-

tutionens Indstiftelse, forsaavidt Island angaaer, ikke fuld-

stændigt vil blive opnaaet ved den nærværende Indretning

(Landets Repræsentation i de danske Ostifters Stænderforsam-

ling), men kun, naar Island maatte forundes en særlig For-

samling, der formentlig, foruden de af Kongen udnævnte

Medlemmer, kunde bestaae af en Deputeret fra ethvert af

Landets Sysseler.

De Grunde, hvorpaa Supplikanterne støttede deres Andra-

gende, vare i det Væsentlige fblgende:

1) at 3 Deputerede for hele Landet kun ufuldkomment

ville kunne repræsentere dette, da der, som en Fblge af dets

vidtløftige og udstrakte Areal, i dets forskjellige Egne gives

mange og betydelige Forskjelligheder, saavel i Henseende til

Retssædvaner som Næringsveie og de deraf udspringende In-

teresser, hvilke kun tilgavns kunne kjendes enten af dem, der

ved et længere Ophold i de paagjeldende Egne ere blevne

fortrolige med dem og deres praktiske Betydning, eller af dem,

som ved en lang Bestyrelse af de offentlige Anliggender have

erhvervet den i den omhandlede Henseende fornodne Indsigt

og Overblik, hvilket sidste især er Tilfældet med Overøvrig-

hederne, som derfor, fra denne Side betragtet, vilde være for-

trinligen skikkede til at vælges til Deputerede. Men, foruden

at deres idelige og langvarige Fraværelse fra deres vigtige

Embeder vilde medfbre flere Uleiligheder, ville de derhos foi'-

') Forsamlingen, der mbdte i 1839 og 1841, er ophb'rt

ifblgekgl. Resol. af 4. Oktbr. 1843, som Fblge af Forordn.

8. Marts 1843 om Althingets Oprettelse. Jevnf. Ny Colleg-

Tid. for 1843, S. 775-776.
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rnentligen neppe blive valgte, eftersom der ikke derved vilde 4838.
fremkomme noget nyt Organ, hvorigjennem Folkets Tarv og 22. August.
Onsker kunde udtales, da Overbvrighedernes Erklæringer, efter

"

Tingenes nærværende Orden, dog altid blive indhentede for-

inden Landets Anliggender blive afgjorte. Flerheden af de

Ovrige, der kunne formodes at ville komme paa "Valg, vil det

praktiske Overblik fattes, uden hvilket en altfor snæver Syns-

maade let vil faae Indgang. Derimod formenes det, at naar
island fik en egen Stænderforsamling, denne vilde være i Be-
siddelse af en Masse af Indsigt, Local- og Sagkundskab, der

forgjæves vilde soges enten hos de fra hinanden langt bort-

jernede og derfor isoleret tænkende og virkende Embedsmænd
alene, eller hos hvilkesomhelst 3 Mænd, der kunne blive
valgte til at have Sæde i Ostifternes Stænderforsamling. —
^) at Stænder-Institutionen under dens nærværende Indretning

^ke vil opvække Folkets Interesse , men snart blive betragtet
med Ligegyldighed, ja vel endog med Uvillie, forsaavidt den
maatte medfore Byrder og Bekostninger, der ikke synes at

staae i Forhold til den Nytte, Institutionen kan ventes at ville

bevirke, medens derimod Baandet imellem Kongehuset og
Folket vil blive knyttet endnu fastere, naar Stænderindretnin-
Sen fuldkomment kommer til at svare til dettes Onsker og
orhaabninger. — 3) at Island, som en Fblge af Mangelen

Paa folkerige Steder, en dannet Middelstand og en periodisk
lesse

' sarnt Berbrelse med Europas bvrige Lande, i Forbin- .

delse med Landets Fattigdom, Climatets Strenghed og Nærings-
veienes Besværlighed og ringe Udbytte, i langt hbiere Grad
trænger

til Almeenaandens Oplivelse end de bvrige Dele af
Cen danske Stat, men at dette ved Stænder-Institutionen til-

sigtede Formaal neppe vil befordres, naar Islands Andeel i

nstitutionen er indskrænket til, at tre Deputerede fra samme

^

age Sæde i Ostifternes Forsamling, hvorimod det formentligen
e i hbi Grad virke til Almeenaandens Opliveise, naar Lan-

et fik sin egen Stænderforsamling, hvis Forhandlinger, trykte

Landets Sprog, kunde blive en almindelig og almeen-
ayttig Læsning. _ 4) at, da Kundskaben om Island, som en

Se af dets lange Fraliggenhed fra Moderlandet
,
og dets

store Forskjellighed fra den danske Stats bvrige Dele, er lidet

< redt udenfor Landets Grændser, maa det ansees som en
ilfældighed

, hvis nogen af Medlemmerne af Ostifternes For-
samling skulde besidde nbiagtig Kundskab til det, eller kunne
anne sig nogen grundet Mening om, hvorledes dets Anlig-
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1838. gender mest hensigtssvarende burde afgjores, og at derfor

22. August. Fblgen af, at de Sager, der udelukkende vedkomme Island og

' dets indre Forvaltning, forhandles i bemeldte Forsamling, vil

blive enten, at de islandske Deputeredes Mening vilde vinde

Pluralitetens Bifald, naar de ovrige Medlemmer, i Erkjendelse

af deres Mangel paa Sag- og Localkundskab , stole paa hvad

hine Deputerede, som præsumtiv bedre underrettede, have

forebragt, og at saaledes den alsidige og grundige Droftning,

der er fornoden til en Sags modne Afgjbrelse, vil fattes, eller

at et i sig hensigtsmæssigt og til Islands særegne Localforhold

passende Forslag vil blive forkastet, fordi det ei stemmer med

de almindelige Anskuelser, eller fordi det ei i alle Henseender

er tilstrækkelig droftet og Forsamlingens Medlemmer af Man-

gel paa Sagkundskab ikke kunne foreslaae de fornbdne Modi-

fikationer. — 5) at det, naar der alene skal vælges een De-

puteret for hvert Amt, altsaa 3 Deputerede for hele Landet,

som skulle reise ned til Danmark, vil blive en nbdvendig Fblge,

at Valgene maae skee middelbart, da det ikke alene vil blive

umuligt at ordne Fremgangsmaaden ved "Valgene saaledes, at

et hensigtsmæssigt Valg af een eneste Deputeret umiddelbart

kan udfores af alle Valgberettigede, i et saa stort Distrikt som

eet af Islands Amter, men Vælgerne desuden i Almindelighed .

kun ville kjende og have Tillid til dem, der boe i deres

Nabolaug, og altsaa vælge disse, hvoraf atter vilde flyde, at

det Distrikt, der har de fleste Vælgere, vil faae en udelukkende

Indflydelse paa Valgene. Hertil kommer endelig, at naar den

Deputerede skal nedreise til Danmark, ville Valgene ikke med

Sikkerhed kunne betroes alle Valgberettigede, da den Depute-

rede, foruden at besidde saadanne Egenskaber, der kunne

kjendes af Vælgerne og indgyde dem Tillid, tillige, for at han

med Nytte skal kunne fremtræde og skaffe sig Gehbr i et

fremmed Land, maa besidde andre Egenskaber, som den is-

landske Almuesmand ikke kan bedbmme. — Samtlige foran-

fbrte Inconvenientser formenes derimod at ville bortfalde, naar

Landet fik sin egen særlige Forsamling, hvortil een Deputeret

kunde vælges for hvert Syssel. — 6) at man, naar de Depu-

terede fra Island skulde nedsendes til Danmark, vil være hbist

indskrænket i Valget, da der for Tiden formentligen ingen

Islænder gives, udenfor Embedsstanden, der med Nytte kunde

fremtræde som Deputeret i en Dansk Stænderforsamling, og

der selv iblandt Embedsmændene kun ere faa, dér i alle Hen-

seender ville svare til de Fordringer, som bbr gjbres til den



Kgl. Resol. ang. Forsamling af Embedsmænd. 265

Deputerede, idet Mange, skjtmdt erfarne og indsigtsfulde Em- 4838.

bedsmænd, mangle den fornodne Færdighed i det danske Sprog, 22. August.
Andre ved deres Stilling ville være udelukkede fra at mod-
tøge Valgene, og atter Andre, skjondt de hverken mangle

Kundskaber eller ved deres Stilling ere forhindrede fra at

vælges, dog ikke ville komme i Betragtning, fordi de ikke

ere i Besiddelse af den offentlige eller Vælgernes Tillid. Man
vilde saaledes blive nodsaget til at soge Valgcandidater enten

blandt danske Embedsmænd, som forhen have bestyret offent-

lige Embeder i Island, eller indfodte Islændere, der i længere

Tid have været bosatte i Danmark, men foruden at de island-

ske Vælgere vanskelig ville kunne bedomme, hvorvidt disse

besidde de Egenskaber, der udfordres til Valgbarhed, vil den

Kundskab om Island, som saadanne Mænd engang tilforn

have været i Besiddelse af, være utilstrækkelig til at meddele
Raad og Oplysninger med Hensyn til Islands Anliggender i

en senere Tid. — 7) at Diætpengene for 3 Deputerede, som
f°r at bivaane en Dansk Stænderforsamling maatte afreise fra

Island
i August Maaned og forst kunne komme tilbage den

paafolgende Mai, vilde, saaledes som de ere bestemte ved For.

Mai 1834, foruden Reiseomkostninger udgjore en Sum af
over 3,250 Rbd. Solv, hvilket vilde blive trykkende for Lan-
det at udrede, medens derimod, naar Island fik sin egen Stæn-
derforsamling

, hvis Medlemmer ikke behovede at være længer
forsamlede end 1 Maaned, og for hvilke Diætpengene ikke
ehbvede at fastsættes hoiere end til Vfr Rbd. Solv om Dagen,
^kostningerne, Reise - Udgifterne iberegnede, for 18 Med-
emmer kun vilde udgjore 1000 Rbd. Solv.

j.
mdrSmmes det af Ansb'gerne, at Island ikke er saa

^
engt eller vigtigt i politisk Henseende, som nogen af de

uge Provindser, der have erholdt særlige Stænderforsamling
Sei s at den Mand , som det maatte blive paalagt at fungere
s°m Commissair ved en islandsk Stænderforsamling, ikke

Være istand til at meddele saa vigtige Oplysninger eller

de d

Saac^an Veiledning, som den kongelige Commissair i

^
<anske Stænderforsamlinger, samt endelig, at en islandsk

^ænderforsamling vil komme til at staae meget langt tilbage for
^sidstnævnte i Henseende til videnskabelig Dannelse, politisk
msigt

g parlamentarisk Takt, men det bemærkes imidlertid
Paa den anden Side, at det ikke er Islands Folkemængde eller

di

lg

h

lg led
>

der nærmest begrunder den formentlige NcJdven-
e af

) at det erholder en egen Stænderforsamling, men
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1838. dets totale Forskjellighed fra de ovrige danske Provindser og

22. August, dets lange Afstand fra Moderlandet, og den deraf fblgende
v

lidet udbredte Kundskab om samme, at den ovenberorte

Mangel i Henseende til Commissarii Virksomhed formentli-

gen ikke kan komme i Betragtning, idet han, forsaavidt de

kongelige Propositioner angaaer, af Collegierne fuldstændigen

kan meddeles Motiverne til samme, og det med Hensyn til

de af Medlemmerne proponerede Andragender maa være For-

samlingens egen Sag at bedømme, om den derved vil finde sig

foranlediget til at indgaae med en allerunderd. Petition eller

ikke, samt endelig, at Forsamlingen, uagtet den vistnok vil

komme til at staae tilbage for de danske Stænderforsamlinger,

dog vil besidde saa megen Indsigt, Sag- og Local-Kundskab,

at dens Raad med Hensyn til de Island vedkommende Sager

vil komme til at svare til Kongens Oiemed
,
ligesom der og

vilde raades Bod paa Mangelen af parlamentarisk Oveise,

naar Kongen maatte behage at udnævne nogle af de dueligste

indfodte og i Island bosatte Embedsmænd, der ere i Besiddelse

af Indbyggernes Tillid , til at tage Sæde i Ostifternes Forsam-

ling, saalænge indtil Island erholder sin egen Forsamling.

Stiftamtmanden havde bemærket, at det især var to Om-

stændigheder, som i Island havde fremkaldt Onsket om en

Forandring af den interimistiske Ordning af Stænder-Institu-

tionen for Islands Vedkommende, nemlig de els, at ved den

forste Forsamling af Provindsialstænderne , hvori ogsaa Island

repræsenteredes, toges der adskillige dette Land betræfTende

Beslutninger, som aldeles vare i Strid med de om disse Gjen-

stande blandt alle, saavel Embedsmænd som andre Beboere

i Island rodfæstede Meninger; deel s, at uagtet Kongen hid-

til havde bevilget Udgifterne ved de islandske Deputeredes

Mode uden Udgift for Landet, har man dog frygtet for, at

denne Lettelse engang vil ophore, og at Landet derefter vil

komme til at bære en i Forhold til Landets Kræfter meget

betydelig Omkostning ved en Institution, der saaledes organi-

seret ikke antages at ville stifte en forholdsmæssig Nytte for

Landet. Skjondt Stiftamtmanden erkjender, at forberorte

tvende Omstændigheder maae ansees for htJist vigtige, saa for-

mener han dog, at den først anførte taber meget af sin Be-

tydning derved, at Provindsialstænderne kun ere raadgivende,

og at det altsaa, om end Forsamlingen af Mangel paa Local-

Kundskab skulde gjore et eller andet Misgreb i dens Betænk-

ninger, ligefuldt staaer til Kongens Viisdom at benytte de
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paa nærmere Kjendskab til Landets Anliggender og Forhold 1838.
grundede, ad Ovrighedsveien erhvervede Oplysninger i hver 22. August,
Sag, ligesom det og med Hensyn til den sidstommeldte Om-
stændighed synes, at Kongens ved Plakat 1. Juni 1836 be-

kendtgjorte Hensigt, selv at afholde de med de islandske

Deputeredes Mode forbundne Bekostninger tilstrækkeligen vid-

ner om, at det neppe er paatænkt at paalægge Island nogle

saadanne Omkostninger, saalænge ikke den intenderede ende-

hge Ordning af dette Anliggende for Islands Vedkommende
har fundet Sted. Om hvorvidt det rette Tidspunkt til at paa-
Degynde denne Ordning nu maatte være kommet, yttrer Stift-

amtmanden ikke at turde fremsætte nogen bestemt Mening,
men for det Tilfælde, at saadant maatte antages, formener
nan, at Sagen retteligen kunde indledes paa den Maade, at

det befaledes Landets tre Overøvrigheder med tvende af de

dueligste Sysselmænd for hvert af de tre Amter, Landets Bi-
skop med nogle faa af de indsigtsfulde Geistlige, Landsover-
rettens Justitiarius og Landfogden, af og til at samles, for per-

sonligen at conferere og raadslaae om de vigtige Anliggender,
der deels i den senere Tid alt have været bragt paa Bane,
deels af flere af de Modende maatte blive forelagte til fælles

^verveielse, for derefter i Forening at afgive Betænkning og
Forslag til Collegierne. Institutionen af en saadan Forsamling,
M hvis fijrste Mode Reikevig ansees mest passende, antager

Stiftamtmanden at ville bidrage til at hæve den væsentlige
Mangel, der hidtil har fundet Sted ved Islands Bestyrelses-
maade, at de locale Autoriteter som en Folge af at de saa
Sodt som aldrig kunne conferere sammen paa Grund af den
nge Afstand imellem dem, sjeldent, have kunnet blive enige

angaaende de vigtigste Grundsætninger, der maatte folges ved
Ordningen af de Landets Interesse vedkommende Anliggender.

^

vngt formenes det at maatte henhore blandt Forsamlingens
^oiste Hverv, at afgive Betænkning over, hvorvidt Stænder-

s itutionens endelige Organisation nu maatte være tilraade-
3 S> og da paa nvilken Maade.

Cancelliet erindrer om, at det allerede i Forestillinger
?

* Mai l83 l og 30. Mai 1832 havde fremhævet de Vanskelig-
le er, som vare forbundne med Islands Repræsentation i de
griske Stænderforsamlinger, men paa den anden Side troede

egiet dog ei at kunne tilraade en særlig Repræsentant-
orsamling for Island, især med Hensyn til den liden Garantie,
er havdes for at Valgene vilde blive paalidelige , i hvilken
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•1838. Henseende det bemærkedes, at Island saa godt som ganske

22. August, savner den Mellemklasse af Indvaanere, som ved Kundskaber
-

g Uafhængighed mest qvalificerer sig til at være Repræsen-

tanter i en Forsamling af Stænder. 1 al Fald maa man ansee

det upassende, at andrage paa Organisationen af en saa-

dan særlig Stænderforsamling, efterat det nu engang er be-

stemt C*or. 28. Mai 1831 § 1; For. 15. Mai 1834 § 1), at

Island skal repræsenteres i Stamderforsamlingen for Ostifterne.

Derimod kan man ikke andet, end finde det hensigtsmæssigt,

at der indtil videre af og til , saasom hvert andet eller tredie

Aar, paa en af Stiftamtmanden berammet bekvem Tid , og

under dennes Forsæde, saaledes som af ham foreslaaet, fandt

Sammenkomster Sted i Reikevig imellem dygtige Mænd fra

de forskjellige Amter, for at deliberere over de vigtigere, Is-

land i Almindelighed vedkommende Anliggender, og derover

at afgive Betænkninger og Forslag til vedkommende Collegier.

Naar paa denne Maade Landets almindelige og vigtige An-

liggender bleve til Gjenstand for mundtlige Discussioner af

Mænd, der maatte antages at være bekjendte med de locale

Forhold i de forskjellige Dele af Island, og disses forskjellige

særlige Interesser, kunde det ikke feile, at Sagerne ved den

Anledning, som en mundtlig Conference imellem Repræsentan-

terne af hine forskjellige Interesser dertil maa give, vilde

blive droftede meel en stftrre Alsidighed og Omfang, og Re-

sultaterne saaledes erholde en storre Modenhed, end dette kan

antages at være Tilfældet, naar Ovrighederne fra de forskjel-

lige Amter hver for sig afgive Erklæringer over Sagerne, og

hine Forhandlinger ville, som en Fdlge heraf, ikke alene afgive

et vigtigt Bidrag for Collegierne til Bedommelsen af, hvor-

ledes Landets Forhold i de forskjellige Henseender kunde

være at ordne, men ogsaa kunne være til Veiledning for

Ostifternes Stænderforsamling ved Behandlingen af de island-

ske Sager. \
. -:vrK ri *.'

Saafremt en saadan Commissions Sammentræden over-

hovedet maatte finde allerhoieste Bifald, kunde det ogsaa

overdrages til den at tage under Overveielse, hvorledes et

hensigtsmæssigt Valgsystem med Hensyn til Valget af de De-

puterede fra Island til Ostifternes Stænderforsamling kunde

være at indfore, samt hvorledes der kunde tilveiebringes Dæk-

ning af de med Valgene og Repræsentanternes Ophold ved

Forsamlingen in. m. medgaaende Omkostninger.

Hvad iovrigt Forsamlingens Organisation betræiier, da var
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det vel forst paatænkt, at den, foruden at bestaae af Landets 1838.
tre Amtmænd, Biskoppen, Justitiarius i Overretten og Land- 22. August,
fogden, samt af en Sysselmand af hvert af Islands Amter,
endvidere skulde tiltrædes af en Provst fra hvert af de respek-
ve Amter 5 men hvad de islandske Provster angaaer, da har

Collegiet, naar undtages Provst Arne Helgesen , ikke haft til—

sti'H'kkelig Leilighed til at forvisse sig, om og hvorvidt nogen
a* dem maatte være qvalificeret til at deeltage i det omhand-
lede Hverv, og man maa derfor under disse Omstændigheder
holde det for raadeligst, at Antallet af de geistlige Medlem-
mer for Tiden indskrænkes til 2, nemlig Biskoppen og Provst

Helgesen, og turde det vel endog, saafremt Indretningens Gavn-
hghed ved Erfaring skulde bekræftes, og dens Varighed iffilge

heraf blive begrundet, have endeel for sig, at i Stedet for

flere Geistlige et Par almeenagtede Mænd udenfor Embeds-
klassen, om hvilke Forsamlingens ovrige Medlemmer kunde
gjtire Forslag, allern. udnævntes til at indtræde i den. Af
Sysselmændene formener Cancelliet, at Kammeraad Melsted i

Arnæs Syssel af Sbnder-Amtet, B. A. Blondahl af Hunavatns
Syssel i Nord- og Oster-Amtet og Jon Jonsson af Stranda
Syssel i Vester-Amtet, kunde være at udnævne til Medlemmer.

Hvad Medlemmernes Skadesløsholdelse angaaer, mener
^°Uegiet, at hver især, foruden fri Befordring, der kunde blive
at a%ive i Henhold til Bestemmelserne i Reskr. 16. Mai 1829,
kunde tilstaaes 4 Rbd. daglig i Diårpenge, og at Forsamlin-
8eri kunde indkomme med Forslag om, hvorledes der kan
hlveiebringes Dækning af BelSbet, der midlertidigen forskuds-
Vlls kunde udredes af den islandske Jordebogskasse. Da For-

ringens Medlemmer, saafremt dette bifaldtes, i al Fald for

storste Delen vil komme til at bestaae af Embedsmænd, hvis

j

avæi*else fra deres respective Distrikter ikke bor udstrækkes
jengere end Nødvendigheden udfordrer det, ansaae Cancelliet

^

e
tihaadeligt, at der bestemtes en Termin for Forsamlingens

arighed, som i intet Tilfælde maatte overskrides, og som

^
an ant°g at kunne fastsættes til tre Uger, men det kongelige

^
enekammer derimod foreslog forlænget, og i alt Fald for

derf

6 Gang bestemt til 2 Maaneder -
Vel antog nu Cancelliet

Cn
^0l

*

ste Frist for at være tilstrækkelig, men da det dog

J^gtehg har sine Vanskeligheder med nogenlunde Sikkerhed at

edomme, hVOr lang Tid Commissionen kan behBve til dens
1 erationer, og det, naar en peremtorisk Frist foreskrives

°g denne befindes for kort, formedelst Frastanden ei er muligt
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1838. betimelig at erholde Prolongation, har Cancelliet troet at burde

22. August, henstille, om nogen bestemt Termin for Forsamlingens Varig-

* ^^-^ hed skal bestemmes, samt om denne i saa Tilfælde maatte

bestemmes til 3 å 4 Uger eller til 2 Maaneder, eller om det

indtil videre maatte ansees tilstrækkeligt, at det blev Forsam-

lingens Medlemmer tilkjendegivet, at Kongen ei paatvivlede,

at de ville bestræbe sig for at tilendebringe deres Delibera-

tioner med al den Hurtighed , som kan forenes med de fore-

kommende Anliggenders grundige Behandling.

Endelig har man anseet det rettest, at hvad der daglig

passerer i Moderne tilføres en Protokol, som efter Forsam-

lingens Tilendebringelse bliver at indsende til Cancelliet, og

til hvis Fftrelse det kunde overdrages Stiftamtmanden at an-

tage et dueligt Individ imod en passende Betaling, som dog

ikke maatte overstige 2 Rbd. daglig, og i Henseende til hvis

Forskydeise og Refusion der maatte blive at forholde paa

samme Maade, som med de cJvrige med Forsamlingens Sam-

mentræden forbundne Omkostninger.

Rentekammeret, hvis Betænkning var indhentet, havde er-

klæret sig enigt i alle Punkter, med Undtagelse af Terminen

for Forsamlingens Varighed.

Saaledes indstiller Cancelliet følgende Punkter:

l") at det allern. maa bestemmes, at der indtil videre af

og til, saasom hvert andet eller tredie Aar, og første Gang,

saafremt Omstændighederne skulde gjore det muligt, i Somme-

ren 1839, men under en modsat Forudsætning i Begyndelsen

af Sommeren 1840, paa en af Stiftamtmanden over Island

berammet bekvem Tid og under dennes Forsæde, i Reikevig

skal finde en Forsamling Sted, bestaaende af Islands tre Amt-
' mænd, Biskoppen over Island, samt een af Islands Provster,

Justitiarius i den islandske Landsoverret, Landfogden og een

Sysselmand af hvert af Islands Amter, hvilke skulle deliberere

over de vigtigere, Island i Almindelighed vedkommende An-

liggender, der tilstilles dem fra vedkommende Collegier, fo>"

derover at afgive Betænkning og Forslag, ligesom det ogsaa

maa være dem overladt, at tage de Andragender eller For-

slag af ovennævnte Beskaffenhed , som et eller andet Medlem

af Commissionen maatte finde sig anlediget til at fremsætte,

under Overveielse, og dernæst, hvis Sagen dertil ansees qvali-

ficeret, at indsende samme med en Betænkning til vedkom-

mende Collegium. — 2) at af Sysselmændene Kammerraad

Melsted, BjSrn A. Blondahl og John Johnsen, samt af Prov-

•
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sterne Arne Helgesen allern. maa udnævnes til at indtræde 1838.
som Medlemmer af Forsamlingen. — 3) at hvert af Medlem- —
meme af Forsamlingen, foruden fri Befordring, som bliver at

22
*
AuSust

afgive i Henhold til Bestemmelserne i allerh. Resol. af 16.

Mai 1829, maa tilstaaes 4 Rbd. daglig i Diætpenge. — 4) at

det, saafremt det ikke maatte behage Deres Maj*, at bestemme
en peremtorisk Frist for Forsamlingens Varighed (under hvilken

Forudsætning det allerunderd. henstilles, om samme skal fast-

sættes til 3 å 4 Uger eller til 2 Maaneder) i al Fald allern.

maa tilkjendegives , at det ikke paatvivles, at Forsamlingens

Medlemmer ville bestræbe sig for at tilendebringe deres Deli-

berationer med al den Hurtighed, som kan forenes med An-
liggendernes grundige Behandling. - - o) at hvad der daglig

passerer i Moderne bliver at tilfore en Protokol, som efter

Forsamlingens Tilendebringelse bliver at indsende til Cancel-
liet, og til hvis FcJrelse Stiftamtmanden har at antage et dueligt

Individ, imod en passende Betaling, som dog ikke maa over-

sige 2 Rbd. daglig. — 6) at Forsamlingen har at indkomme
ttied Forslag om Maaden, hvorpaa Diætpengene og Betalingen
tø Protokolforeren samt de ftvrige med Forsamlingens Sammen-
træden forbundne Omkostninger, hvilke forskudsviis blive at

udrede af den islandske Jordebogskasse, skulle refunderes. —
Canc. 3. Depart. Forestill. 1838, Nr. 89. Coll. Tid. for 1838,
S. 1052—1055 (med Motiver). Algreen - Ussings Reskripts,
for 1838, S. 270—272. I begge Udgaverne er Resolutionen

°Ptaget i en redigeret Form.

Vort Cancellies allerund. Indstillinger bifaldes, med
f"l

gende nærmere Bestemmelser:

Ved forst e Post: at Commissionen indtil videre

skal forsamle sig hvert andet Aar; og ved fjerde Post:
at Commissionens Forsamlitmstid ikke maa overstige

uger, idet Vi ibvrigt ei paatvivle, at Forsamlingens
Medlemmer ville bestræbe sig for, at tilendebringe
deres Deliberationer med al den Hurtighed, som kan
orenes med Anliggendernes grundige Behandling. —
Kjbbenhavn den 22. August I »38.

Reskript til Stiftamtmanden, Amtmændene, 22. August.

Kiskoppen og tiere Embedsmænd i Island, om
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1838. at sammentræde i en raadgivende Commission om

22TAugust.' Landets Anliggender. Khavn den 22. August

1838. — Canc. 3. Depart. Registr. 1837—1839, fol. 308*.

315b—317 0838, Nr. 1089tb ). Bubr. i Coll. Tid. for 1838, S.

1055. — Dette Reskript anfdres at være publiceret i Snæfells-

næs Syssel 1839. Islandsk: i Ti'bindi fra Nefndarfundum

islenzkra embættismanna i Reykjavik arin 1839 og 1841.

KhSfn 1842. 8™. 1. Session (1839), S. 12—15.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Da Vort Danske

Cancellie, i Henhold til en afD'i^, Os elskelig Vor Stift-

amtmand over Island, ytlret Erklæring, allerund. har

foredraget Os, at det formeenllig vilde være gavnligt,

naar der af og til holdtes Forsamlinger af Overøvrig-

hederne og andre i forskjellige Egne af Vort Land Is-

land bosiddende Mænd, for at de kunde conferere om

saadanne Gjenstande, som kunde antages at være af

almindelig Interesse for Landet, saa ville Vi, ifolge den

af Vort Cancellie, efter foregaaende Correspondence

med Vort Rentekammer, saaledes nedlagte allerunderd.

Forestilling, allern. have bifaldet, at der indtil videre

hvert andet Aar, paa en af Dig som Vor Stiftamtmand

over Island berammet bekvem Tid, og under Dit For-

sæde, i Vor Kjbbslad Reikevig bliver at afholde en For-

samling, beslaaende desforuden af Islands tvende andre

Amtmænd, af Biskoppen samt een af Landets Provster,

af Justitiarius i Vor islandske Landsoverret, af Land-

fogden og endelig af een Sysselmand for hvert af Is-

lands Amter, hvilke skulle deliberere over de vigtigere

Island i Almindelighed vedkommende Anliggender, der

tiislilles dem fra Vore Gollegier, for derover at afgive

Betænkning og Forslag, ligesom det og skal være dem

overladt, at tage de Andragender eller Forslag af oven-

nævnte Beskaffenhed, som et eller andet Medlem af

Forsamlingen maatte finde sig anlediget til at fremsætte,

under Overveielse, og dernæst, hvis Sagen dertil an-

sees qvalificeret, at indsende samme med deres Be-

tænkning til vedkommende Gollegier.
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Til den Ende er det Vor allern. Villie og Befaling, 1838.

at I: Os elskelig Carl Emil Bardenfleth, Vor Kammer 22. August,

junker, Stiftamtmand over Island og Amtmand over

Islands Sonder-Amt; Os elskelig Bjarne Thorsteinsen,

Ridder af Dannebrogen, Amtmand over Islands Vest-

Amt; Os elskelig Bjarne Thorarensen, Vor Amtmand
°ver Islands Nord- og Ostamt; Os elskelig Steingrim

Johnsen, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand,
Biskop over Island; Os elskelig Thord Sveinbjbrnsen,

Justitiarius
i Vor islandske Landsoverret; Os elskelig

Arne Helgesen, Ridder af Dannebrogen, Herredsprovst
1 Guldbringe og Kjose Provstie, Sognepræst til Garde
°8 Bessestad; Os elskelig Morten Hansen Tvede, Vor

Kammerraad, Landfoged paa Island og Byfoged i Rei-

kevig; Os elskelig Poul Melsted, Vor Kamrnerraad, Sys-

selmand
i Arnæs Syssel under Islands Sonder- Amt;

Bjorn Audunsen Blondahl, Sysselmand i Hunevands
Syssel under Islands Nord- og Ostamt; og John
°hnsen, Sysselmand i Strande Syssel under Islands

Vestamt, — re^e Eders Leilighed efter at sammen-
træde

\ en saatjan Forsamling, hvilken, saafremt Om-
s Yndighederne gjbre det muligt, fbrste Gang bliver

afholde
i Sommeren 1839, men under en modsat

orudsætning
i Begyndelsen af Sommeren 1840, og

Ve I da navnlig at tage under Overveielse, hvor-

^
es

?
i Henhold til hvad derom er anfbrl i Forordn.

• Mai
4 834 § 1, et hensigtsmæssigt Valgsystem med

e°syn ui yaIgel af Deputered e fra Vort Land Island
1 Sleenderforsamlingen for Sjællands med flere Stifter
an være at indfbre, samt hvorledes Dækning af de
e Valgene og Repræsentanternes Ophold ved for-

nævnte
Stænderforsamling medgaaende Omkostninger

h

ai

J

l,lveiebringes. Idet Vi i Henseende til Tiden, i

vilken Forsamlingen hvergang bliver at afholde, allern.
Vl e have bestemt, at samme ei maa overstige 4 Uger,
paatvivle Vi ibvrigt ei, at I som Forsamlingens Med-
emmer stedse ville bestræbe Eder for at tilendebringe

XI. u
18
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1838. Eders Forhandlinger med al den Hurtighed, som kan

22. August, forenes med Anliggendernes grundige Behandling. —
^"-*"~s^fc""

Over Alt, hvad der daglig passerer i Moderne, bliver

at holde en Protokol, som efter Forsamlingernes Tilende-

bringelse bliver at indsende til Vort Danske Cancellie,

og til hvis Forelse Vi ville have Dig, Os elskelig Vor

Stiftamtmand over Island, som Commissionens forste

Medlem, bemyndiget til at antage en dertil duelig Mand,

imod en passende Betaling, som dog ikke maa over-

stige 2 Rbd. daglig.

Diætpenge for Forsamlingens Medlemmer ville Vi

allernaad. have .bestemt til 4 Rbd. daglig, ligesom fri

Befordring til og Ira Forsamlingerne bliver at afgive i

Henhold til Bestemmelserne i Vor allerhdieste Resolution

af 16. Mai 1829., og bliver idvrigt saavel de anforte

Diætpenge som Betaling til Protokolfdreren forskudsviis

at udrede af Vor islandske Jordebogskasse, indtil det

nærmere vorder bestemt, hvorledes de kunne tilveje-

bringes, i hvilken Henseende 1 have at afgive Eders

allerund. Betænkning, for at foredrages Os igjennem

vedkommende Collegium.

Derefter I Eder allerunderd. have at rette og det

Fornddne i Overeensslemmelse hermed at iagttage. —
Befalende Eder Gud I Skrevet i Vor kgl. Hesidentsstad

Kjdbenhavn den 22. August 183H 1

.

') Udskriften paa det kongl. Reskript: Til Stiftamtmanden

overlsland; Amtmanden over Islands Vestamt; Amtmanden

over Islands Nord- og Ostamt
;

Biskoppen over Island;

Justitiarius i den islandske Landsoverret; Arne Helgesen,

Ridder af Dannebrogen, Herredsprovst i Guldbringe og

Kjose Provstie, Sognepræst til Garde og Bessestad ; Land-

fogden paa Island ; Poul Melsted, Kammerraad og Sysselmand

i Arnæs Syssel under Islands Sonderamt; Bjdrn Audunsen

Blondahl, Sysselmand i Hunevands Syssel under Islands

Nord- og Ostamt; og John Johnsen, Sysselmand i Strande

Syssel under Islands Vestamt, om at sammentræde i en

Forsamling for at deliberere over de vigtigere, Island i

Almindelighed vedkommende Anliggender, m. v.
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Reskript til Amtmanden over Vester-Amtet i 4838.

!sland, ang. Formildelse af Straf, imod Erlæggelse 2^Au^t
af Boder til et Hospital. Khavn den 22. August

1838. — Canc. 3. Depart. Registr. 1837—1839, fol. 309

(1838, Nr. 1089«).

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund. bleven foredragen en An-

søgning, hvori Gudlaug Magnusdatter af Grof i Sne-

Qeidsnæs Syssel, under det Dig anbetroede Amt, an-

holder om at eftergives den hende ved en inden

bemeldte Syssels Ret under 47. Februar d. A. afsagt

D(>m tilfundne Straf af 4 Slag Riis for Hælerie i et af

hendes Mand begaaet Tyverie.

Efter at have taget denne Sag, tillige med de Os
1 denne Anledning allerunderd. foredragne Omstændig-
heder,

i allerhbieste Overveielse, give Vi Dig herved til-

kende, at Vi allernaad. ville have fornævnte Gudlaug

Magnusdalter fritaget for den hende ved forbemeldte
b°m tilfundne Straf af 10 Slag Riis, imod at hun er-

læSger en Mulkt af 40 Rbd. Solv til Hallbjarnarbres

Hospital.

Derefter Du Dig allerund. haver at rette, og Ved-
kommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Givet
1 Vor kongl. Residentsstad Kjobenhavn den 22. August
1838. (

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd, 25. August

^g. Oplysninger om Forbrydere, der leveres til

^traffe-Anstalterne. Khavn den 25. August 1838.
Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 3124-57. Original-

^
trvk som „Circulaire", 2 Blade i 4*°. Algreen-Ussings Ke-

^nptsaml. for 1838, S. 273. Circulairet antøres som publi-
er6t 1 0efjords Syssel og begge Mula Sysselerne 1839.

s

UaStet de i Gancelliets Circulair- Skrivelse af 30.
ePtbr. 4820, der senere paany er bragt i Erindring

18*

s
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4838. under 19. Oktober 1824 og 31. Mai 1834, indeholdte

orTT^^f Bestemmelser angaaende de Oplysninger, som bor med-

folge Forbrydere, naar disse efter overgangen Dom af-

leveres til vedkommende Straffeanstalt, er det dog for

Collegiet andraget, at de saaledes befalede Oplysninger,

især i den senere Tid, ofte paa en hoist ufuldstændig

og mangelfuld Maade meddeles.

Med Hensyn hertil skulde man tjenstligst anmode

(Tit.) om, alvorligen at paalægge vedkommende Rets-

betjente i det Dem anbetroede Distrikt, foruden en

fuldstændig Udskrift af Dommen (Præmisser og Con-

clusion), hvorefter Forbryderen indsættes i Straffe-

anstalten, tillige - noiagtigen at meddele de respective

Slrafleanstaller de ibvrigt befalede Oplysninger i den i

ovennævnte Circulair-Skrivelse af 31. Mai \ 834 angivne

schematiske Form. — Det kgl. Danske Cancellie den

25. August 1838.

n.septbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Oversendelse af Exemplarer af Circulaire om

schematiske Tabeller over Copulerede, Fodte og

Dflde. Khavn den 11. September 1838. —

*

Original i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Depart. Brevbog

1838, Nr. 2224.

I behagelig Skrivelse af 8. f. M. har D. Hbiærv.

tilskrevet Gancelliet, at dette Collegii Circulair-Skrivelse

af 8. December 4 835 ikke har været Dem tilstillet, og

derhos udbedt Dem meddeelt et Antal af samme, for

at i det mindste hver af Islands 19 Provster kunde bliv«*-

tilstillet 1 Exemplar deraf til forneden Efterretning ved

Forfattelsen af Herredstabellerne over Ægteviede, Fodte

og Dode 1
.

) Schematerne, som fdlge med Circulaire 8. Decembr. 1835

ere anforte i X. B., 671 ff.
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Foranlediget heraf skulde man, næst at bemærke, 1838.

al Rigets bvrige Biskopper i sin Tid kun er tilstillet \
"fPseptbr

Exemplar af den ommeldte Circulair-Skrivelse, herved

tjenstlig fremsende 2 Exemplarer af samme til behage-
lig Afbenyttelse. — Det kongel. Danske Cancellie den

H. September 1838.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, u.Septbr.

an8- Gyldigheden af Bygselbrev for Christfæ-

J orden Arnheidarstadir. Rhavn den 11. Septbr.

1838. •— Original i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. De-

Part. Brevb. 1838, Nr. 2225.

Som Deres Hoiærv. bekjendt har Sognepræsten for

Valthjofstad Menighed inden Nordermule Syssel paa

Island, Stephan Arnesen, i et hertil indgivet Andragende

y llpet, at uagtet det ved allerh. Reskript 21. Februar

^766 er bevilget, at Christfaarjorden 1 Arneidarstader,
naar den bliver ledig, og der er Enke paa Valthjofstad

^a 'd, maa forundes bemeldte Enke til Beboelse, paa
Vilkaar, at hun tilbbrlig forsorger den Fattige, ligesom
en anden Bonde, samt naar der ingen Enke er paa
Kaldet, Præsten paa Valthjofstad da selv underholder

Christfaarmanden 2
, imod at han tager Landskylden af

Gaarden og dens underliggende Hjaleier: — har dog
bans Formand i Embedet i sin Tid bortbygslet denne
ord til sin Son, paa Vilkaar, at denne selv kunde
underholde den Fattige og nyde Reveniierne af Gaar-
den og Hjaleierne; — i hvilken Anledning han har
f°respurgt, hvorvidt det saaledes udstedte Bygselbrev
nu kan være bindende for ham, eller om han ikke selv
s°m Beneficiarius maa være berettiget til at oppebære
Afg»fterne af Christfaarjorden og dens Hjaleier, saaledes

^ & e. Kristfjår-Jorden.

^- e
- Kristfjår-Manden, d. e, den fattige Mand, som skulde

nyde fri Underholdning paa Gaarden.
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1838. som disse sædvanlig ydes af andre Gaarde af lige Dyr-

^TT^T"" hed o« Godhed, imod at han underholder Christfaar-
U.Septbr. ° '

manden, og iovrigt lader den nuværende Leilænding

forblive uforstyrret i Gaardens Besiddelse. saalænge

denne finder sig tjent dermed og ellers opfylder en

Leilændings sædvanlige Pligter 1
.

Efter at Gancelliet herover har modtaget Deres

Hoiærv.' behagelige Betænkning af 30. Juni sidslleden,

skulde man tjenstlig tilmelde Dem til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Sognepræst Arnesen, at

efter dette Collegii Formening kan Præsten i Embedet,

ifolge Ordene i Reskr. af 21. Febr. 1766, ikke over-

drage Jorden uden for sin egen Embedstid, men at

Spdrgsmaalet iovrigt, i Mangel af mindelig Forening,

henhorer under Domstolenes Afgjbrelse. — Det kongb

Danske CanceJlie den 11. September 4 838.

u.Septbr. Bevilling for Handelsfaktor Jon Salomonsson,

til at bruge uvedkommende Præst. Khavn den

11. September 1838. — Canc. 1. Depart. Registrant

1835-1838, fol. 346 (1838, Nr. 983).

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, efter derom

allerund. gjort Ansbgning og Begjæring, allern. have

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade,

at Faktor Salomonsson af Reykefjords Handelsstad i

') I Biskoppens Skrivelse 30. Juni 1838 bemærkes, at
7'1

/*

Hdr. i Jorden Arnheicarstacir er Valf)jo7stac Kirkes Eien-

dom, men 16'A Hdr. er Kristfé. I et Bygselbrev 23. No-

vember 1767 var det betinget: Mat Leilændingen herefter,

som hidtil har været sædvanligt, skal betale Landskyld af

Kirkens Andeel i Jorden, 7'/a Hdr., at Præsten til Valtøof-

stao skulde .have Bygselret over Hjaleiet Merki i Jbkuls-

dal, 6 Hdr. af Dyrhed, med tilhørende 1 Qvilde, og deraf

oppebære Landskyld og SmSrleie, samt at Leilændingen

forsvarlig skulde underholde Christfaarmanden, imod &

beholde Resten al" Landskyld og SmBrleie af bemeldte

Christfaarjord".
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Stranda Syssel udi Vorl Land Island maa med §in 1838.

Familie lade sig i sin Saligheds Sag betjene af hvilken TT^"^Tr ^ 55 J 11. Septbr.
Præst han vil og derlil kan formaae, dog al vedkom-
mende Præst Intet derved fragaaer i de ham tilkom-

mende Rettigheder. Forbydende &c. — Kjbbenhavn
den 11. September 1838.

[betales med 16 Rbd. 5 Mk. r. S.].

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 1 1 • septbr.

kland, ang. en raadgivende Forsamling af Em-

bedsmænd i Reykjavik. Khavn den 11. Septbr.

1838. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 3430 a-b.

Ved under 4. Oktober f. A. at tilstille Gancelliet

en fra endeel Beboere og Embedsmænd i Islands Son-

der-Amt indkommen Ansbgning, hvori de anholde om,

at der allern. maa forundes Island en særlig Forsam-
ling af raadgivende Provindsialstænder, der maatte

holdes i Landet selv, har Hr. Stiftamtmand, næst at be-

mærke, at De ikke tor fremsætte nogen bestemt Me-

n, ng: om den retle Tidspunkt til den endelige Ordning
af Stænderinstitutionen for Islands Vedkommende nu

Maatte være kommet, for det Tilfælde, at Saadant maatte

antages, formeeut, at Sagen retteligen kunde indledes

Paa den Maade, at det befaledes Landets 3 Overøvrig-

heder med 2 af de dueligste Sysselmænd for hvert af

de 3 Amter, Landets Biskop med nogle faa af de indsigts-

fuldeste Geistlige, Landsoverrettens Juslitiarius og Land-

fogden, af og til at samles, for personligen at conferere

°B raadslaae om de vigtige Anliggender, der deels i

den senere Tid alt have været bragte paa Bane, deels

af Flere af de Modende maatte blive forelagte til fælles

°verveielse, for derefter i Forening at afgive Betænk-
nin

§ og Forslag til Collegierne.

Efter at Gancelliet i denne Anledning har corre-

sP°nderet med det kgl. Rentekammer, og derpaa ned-

ægt allerund. Forestilling i Sagen, har det behaget lians



280 Canc. Skriv. ang. Forsamling af Embedsmænd.

1838. Maj\ allern. at anordne, at der indtil videre hvert andet

ll.Septbr. Aar paa en af fir. Stiftamtmand berammet bekvem Tid

og under Deres Forsæde i Reikevig skal afholdes en

Forsamling, bestaaende af Islands 3 Amtmænd, Biskop-

pen over Island samt een af Landels Provster, Justiti-

arius i den islandske Landsoverret, Landfogden og een

Sysselmand af hvert af Islands Amter, hvilke skulle

deliberere over de vigtigere Island i Almindelighed

vedkommende Anliggender, der tilstilles dem fra Col-

legierne, for derover at afgive Betænkning og Forslag,

ligesom det og skal være dem overladt, at tage de

Andragender eller Forslag af ovennævnte Beskaffenhed,

som et eller andet Medlem af Forsamlineen maatte

finde sig anlediget til at fremsætte, under Overveielse,

og dernæst, saafremt Sagen dertil ansees qvalificeret,

at indsende samme med deres Betænkning lil ved-

kommende Collegier m. m. Ligeledes har Hans Maj*,

allern. behaget af Islands Provster at udnævne Provst

Arne Helgesen og af Sysselmændene Kammerraad Mel-

sted i Arnæs Syssel under Sbnderamtet, B. A. Blondahl

i Hunevands Syssel under Nord- og Ostamtet og John

Johnsen i Strande Syssel under Vestamtet, til at indtræde

som Medlemmer af Forsamlingen.

I Overeensstemmelse hermed er derefter udfær-

diget hoslagte allerhbiesle Ordre til Hr. Stiftamtmand

og Commissionens bvrige Medlemmer, og skulde man,

ved at fremsende denne Ordre, lige tjenstligst anmode

Dem om, det snareste muligt at foranstalte, at hver af

Forsamlingens Medlemmer tilstilles en af Dem verifi-
.

ceret Gjenpart af samme, og derhos tillige underrettes

om Tiden, De anseer passende til Commissionens Sam-

mentræden. — Det kgl. Danske Cancellie den 11. Sep-

tember 1838 \

') s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Gjenpart

af Reskr. 22. August 1838 fremsendes. Canc. 3. Depart.

Brevb. sst. Ved Stiftamtmandens Skrivelse til de til Com-
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Bekjendtgj oreise fra Directionen for Univer- 1838.

sitetet og de lærde Skoher, ang. Indretningen af

en almindelig Forberedelses-Examen ved Univer-

sitetet i Kjobenhavn. Khavn den 14. September

1838. — Udkommen ifolge kongl. Resol. 7. Septbr 1838:

Univ. Direct. Forest. 1838, Nr. 1884. — Original-Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1838, S. 283—284. Colleg. Tid. for

1 839, S. 145—147. Schou XXII, 226-228.

Bekjendtgjorelse angaaende en almindelig Forbe-

redelsesexamen ved Kjbbenhavns Universitet for Poly-

technikere, ustuderede Jurister, Pharmaceuter, Forst-

studerende og Veterinairer.

Under 7. d. M. har det behaget Hans Maj 1

.
Kongen

allern. at resolvere som følger;

4) Der skal ved Kjbbenhavns Universitet indrettes

e« almindelig Forberedelsesexamen for alle dem, der,

uden at være akademiske Borgere, agte at indstille sig

til polytechnisk Examen, juridisk Examen for Ustuderede,

pharmaceutisk Examen, fuldstændig Forstexamen og
fuldstændig Veterinairexamen, hvilken Examen bliver
at afholde tvende Gange aarlig, kort for Begyndelsen
af ethvert af de to akademiske Semestre, af tre Pro-
fessorer i det philosophiske Fakultet, nemlig en Pro-
fessor i Historien, en i Mathematiken og en i de levende
Sprog. — 2) Ved denne Examen skulle Vedkommende
examineres: a) i Modersmaalet, enten Dansk eller Tydsk;
b

) » Geographie og Fædrelandets Historie; c) i Arilh-

roetik og Geometrie; d) i Tydsk; e) Polytechnikere og
F°rststuderende tillige i Fransk; f) Pharmaceuter tillige
1 La tm. Med Hensyn til sidstnævnte Gjenstand fordres
alene saamegen Kundskab, som kan erhverves ved at

Sjennemgaae en god latinsk Chrestomathie, hvilken af
or Direction for Universitetet og de lærde Skoler bliver

fissionen udnævnte Medlemmer, af 23. November 1838,

brammes forelbbig Mandagen den 17. Juni 1839 til Com-
missionens Sammentræden.
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1838. nærmere al bestemme, og hvori anstilles mundtlig Prove.

14. Septbr. I Modersmaalet gives en let skrift lig Opgave af saadant

Indhold, at ethvert dannet Menneske ved egen Efter-

tanke vil kunne besvare den; ligeledes gives en skriftlig

Opgave i Historien; iovrigt examineres blot mundtligt,

dog saaledes, at de Forststuderende og Veterinair-

eleverne tillige gives en skriftlig Opgave i Matheraatik,

og de Fbrstnævnte en skriftlig Opgave til Oversættelse

fra Dansk paa Tydsk, eller for dem, hvis Modersmaal

er Tydsk, fra Tydsk paa Dansk. — 3) Ved Forberedel-

sesexamen gives for de specielle Examinationsgjenstande

en af de fire Charakterer : Udmærket godt, Meget godt,

Godt og Maadeligt. Efter disse Specialcharakterer vil

det, efter Regler, som nærmere af Vor Direclion blive

at approbere, være at afgjore, hvorvidt Examinanden

kan antages eller ikke. — 4) De, som agte at indtræde

• som Examinander ved den polytechniske Læreanstalt —
hvilke iovrigt ogsaa, istedelfor i Fransk, kunne lade sig

examinere i Latin paa samme Maade som Pharmaceu-

terne — have, forinden de kunne optages som Exa-

minander, endnu at underkaste sig en Tillægsexamen

i Mathematik ved Læreanstalten selv, hvilken Prove ved

Læreanstalten vil blive nærmere at regulere, og hvilken

herefter ogsaa bliver at fordre saavel af Studenter som

af Officerer, naar de dnske at optages som polytech-

niske Examinander. Derimod bortfalder den Prælimi-

nairexamen, som hidtil har været afholdt ved Lære-

anstalten; ligeledes bortfalder den særskilte Præliminair-

examen, som hidtil har været afholdt for ustuderede

Jurister af vedkommende Professorer i det philosophiske

Fakultet. — 5) For de ustuderede Jurister indtræder

Forpligtelsen til at underkaste sig den her foreskrevne

almindelige Forberedelsesexamen ved Begyndelsen af

det akademiske Semester i Efteraaret 1839, for Phar-

maceuterne forst med det akademiske Semester i Efter-
•

aaret 4 840, saaledes at de ustuderede Jurister endnu i

Efteraaret 1 839 kunne indstille sig til den hidtilværende
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særskilte Præliminairexamen, og Pharmaceuterne endnu 4838.

i Efteraaret 1840 kunne uden Forberedelsesexamen "TT"^
14. Septl

indstille sig Uf pharmaceulisk Examen. — 6) Forbere-

delsesexamen skal, hvad Pharmaceuterne aneaaer, være

absolveret idetmindste et halvt Aar forinden Vedkorn-

niende indstiller sig til den pharmaceutiske Examen.

Hvilket herved efter allerhbieste Befaling bekjendt-

gjbres til samtlige Vedkommendes Efterretning. — Den

kgl. Direclion for Universitetet og de lærde Skoler den

U. September 1838.

Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Resultaterne SePtbr«

af Ostifternes Provindsialstænder - Forsamling i

den forste Session. Khavn den 19. September

1838. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli 1839, og i nogle Jurisdictioner i Island
;

nemlig: i

Reykjavik, samt Hunavatns og begge Mula Sysselerne i samme
Aar. — Canc. 2. Departem. Registrant XXXIX, fol. 261

(1838, Nr. 577*). Original-Aftryk hos Schultz, 24 Sider i 4*°.

ftubr.,i Colleg. Tid. for 1838, S. 771. Qvart-Forr. for 1838,

S. 289—308. Schou XXII, 231-254. - Uddrag.

Alleiwaadigst Brkjendtgjorelse lil Provindsialstæn-

derne for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter,

samt for Island og Færoerne, om Resultaterne af deres

under deres Forsamling fra den 1. Oktober 1835 til

den 26. Februar 1836 afgivne allerund. Betænkninger

°§ bvrige indgivne Andragender.

Vi Frederik den Sjette &c. Vore troe Provindsial-

stænder for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter

samt for Island og Færoerne, Vor kongel. Hyldest og

Naade. Af de Forhandlinger, som ere foregaaede .ved

Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lollands-

Falsters Stifter samt for Island og Færoerne i Peres

Forsamling fra den 1. Oktober 4835 til den 26. Februar

1836, have Vi med allerhbieste Tilfredshed erfaret,

hvorledes De ved Indsigt og redelig Iver for at befordre
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1838. Vort og Landets Bedste have retfærdiggjort Vore For-

19. Septbr. ventninger. lifter at have ladet Os foredrage saavel

de Betænkninger, som De have afgivet paa de Dem til

Overveielse forelagte Lovudkast, som og Deres ovrige

allerund. Andragender, have Vi paa det Noieste prdvet

disse, og ville herved allern. give Dem en samlet Un-

derretning om de Beslutninger, Vi i saa Henseende

have taget.

1. Samtlige de Anordninger, hvortil Vi have ladet

bemeldte Vore Provindsialstænder Udkast forelægge,

ere i Overeensstemmelse med Vore endelige allerhbieste

Resolutioner udgivne, nemlig:

I) under 3. Februar 1836 Forordning, hvorved ad-

skillige i Aarene 4 828— 4 831 incl. for Danmark ud-

komne Anordninger udvides til at gjelde for Island; —
2) under 9. Marts s. A. Plakat om Gjærder og Tuers

Jevning m. v. paa Island ;
— .... 4) under 30. Marts s. A.

Forordn, om Pengevæsenet paa Island; — .... 4 2) under

s. D. (o : 28. Decbr. s. A.) Plakat, indeholdende nærmere Be-

stemmelser med Hensyn til Anordningerne angaaende

den islandske Handel og Skibsfart; — — 15) under

1. Novbr. s. A. (o: 1837) Plakat, indeholdende nogle

nærmere Bestemmelser i Forordn, om Trykkefrihedens

Grændser af 27. September 4 799; — .... 22) under

24. Januar 1838 Forordning angaaende Criminalvæsenet

paa Island

Af de foranforte Anordningers Indhold ville Vore

troe Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lol-

lands-Falsters Stifter, samt for Island og Færoerne er-

fare, hvorledes Vi have laget de Bemærkninger, der

saavel af Dem, som af Vore Provindsialstænder for

Nqrre- Jylland have været fremsatte ved de forelagte

^
Udkast, under noieste Overveielse og i Overeensstem-

melse med disse givet Udkastene adskillige Forandrin-

ger, nærmere Bestemmelser og Tilfbininger. — Forsaa-

vidt Slænderne med Hensyn til den under Nr. 45 om-

handlede Plakat havde yttret det Onske, at en saadan
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for Tiden ikke maatte udkomme, saa indeholde selve 1838.

Præmisserne lil denne Vor allernaad. Plakat Grunden, 19 Septbr.

hvorfor Vi ikke have kunnet tage dette Onske tilfolge,

hvilket var grundet paa en Forudsætning, der ikke

siden ved Erfaring blev bekræftet. Imidlertid have Vi

givet det Stænderne forelagte Udkast endeel Lempninger

°§ yderligere Tilfbininger, der svare til de Meninger
* •

°g Onsker, som Stænderne havde fremsat for det Til-

fælde, at Vi ikke maatte finde Os bevægede til aldeles

a t tilbageholde den tilsigtede Anordning. . .

Forsaavidt Stænderne i sammes over Udkastet til For-

ordningen Nr. 22 afgivne Betænkning havde yttret Onske

°m, at der paa Island maatte indrettes passende Straffe-

anstalter til Vand- og Brodstraffens Afsoning m. m., da

have Vi, efter desangaaende at have indhentet de for-

nødne Oplysninger, samt efter at Vort Gancellie derom
nar nedlagt allerund. Forestilling, ved allerh. Reskript

*

a f 24. Januar d. A. paalagt Stiftamtmanden sammesteds
at foranstalte et Fængsel indrettet i Reikevig, hvor, for-

saavidt denne Byes Jurisdiction angaaer, de Personer,

der efter de almindelige danske Love skulle straffes

med Fængsel, enten paa Vand og Brod eller uden dette

skjærpeiKle Tillæg, kunne udholde denne Straf, hvorhos
det, naar Gavnli^heden af denne Indretnina ved Er-

faring har bekræftet sig, nærmere vil komme under

Overvejelse, om Fængslets Brug og kan udvides til de

nærmeste Landjurisdictioner

• . . . III. Folgende Petitioner ere indgivne af

Vore troe Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og

Lollands -Falsters Stifter samt for Island og Færoerne:

• • • • 5) om en ny Straffelov for Tyverie, Hælerie og
Med viderie; — .... 25) om Stænderforhandlingernes

Offentlighed; — 26) om lonnede Protokolforere ved

Stænderforsamlingerne

.... Forsaavidt Petitionen Nr. 5 gaaer ud paa Ud-

arbejdelsen af et Udkast til en ny Straffelov for Tyverie,

H ælerie, Ran, Roverie m. m., da have Vi ladet et saa-
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4838. dant Udkast udarbeide, som derefter bar været Stæn-

19. Septbr. derforsamlingen for Nbrre-Jylland forelagt, og nu lige-

ledes vil blive Provindsialslænderne for de bvrige danske

Provindser forelagt. — Hvad Petitionens Indstillings-

punkt under Litr. B angaaer, da fremgaaer det af den

af Vort Cancellie Os forelagte, af de Tilforordnede i

Hbiesteret afgivne Betænkning, at denne Rigets overste

Domstol erkjender det som en i Lovene grundet og i

Særdeleshed i Forordn, af 30. Decbr. 1774 § 10 ud-

,
trykkelig forkyndt Regel, at Domstolene i at bedomme,

hvorvidt Nogen, som tiltales for en Misgjerning, deri

kan antages at have gjort sig skyldig, ikke ere ind-

skrænkede til de i Lovens \. Bog 13. og 15. Kapitel

omhandlede ordinaire Beviser i Forbindelse med dem,

der ved særegne Lovbestemmelser med Hensyn til en-

kelte Forbrydelser ere erklærede tilstrækkelige, men at

de ere befoiede til ogsaa at domfælde den Paagjeldende,

naar samtlige oplyste Omstændigheder, i deres ind-

byrdes Forening og omhyggeligen afveiede imod hin-

anden, give en saadan Overbeviisning om hans Skyld,

at den ikke efterlader nogen Tvivl, men fuldkommen

* kan staae ved Siden af den, der frembringes ved de

ovenmeldte ordinaire Beviser. Med Hensyn dertil have

Vi fundet det mindre nbdvendigt for Tiden om denne

Gjenstand al udgive en ny Lov
,

.

.... Hvad den af Vore Provindsialstænder for

Sjællands med flere Stifter indgivne Petition Nr. 25

angaaer, da bave Vi fundet overveiende Betænkelig-

heder ved at bevilge den Offentlighed af Provindsial-

stændernes Forhandlinger, der er Gjenstanden for den

forste Indstilling i bemeldte Petition. Derimod have

Vi, i Overeensstemmelse med Petilionens anden Ind-

stillingspunkt, allern. instrueret Vor Commissarius om,

at det herefter kan tilstedes, at alle Medlemmer af

Provindsialstændernes Forsamlinger, der have laget Deel

i en Sags Forhandling, nævnes i Stændertidenden ;
lige-

som der Intet vil være til Hinder for, at saavel de Lov-
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udkast, som Vi lade Vore Provindsialstænder forelægge, 1838.

som de private Propositioner, der fremkomme fra samme, T^s^tbT
meddeles i Stændertidenden, saasnart de have været

Forsamlingen forelagte. — Hvad den under Nr. 26

oævnte Petition betræffer, da have Vi fundet Betænke-

lighed ved at bevilge en saa betydelig Forandring i

Vore Forordninger af 15. Mai 'i 834, at de saa vigtige

Sekretairforretninger i Provindsialstænderforsamlingerne

skulde kunne overdrages til Andre end bemeldte Stæn-

ders egne Medlemmer. Forsaavidt derimod Vore Pro-

V|ndsialstænder maatte finde Anledning til at andrage

Paa andre med hine Forordningers Grundsætninger meer

°vereensstemmende Midler til at lette Sekretairerne

deres Arbeider, saasom ved Forbgelse af deres Antal,

kan Vort allerhbieste Samtykke dertil forventes.

Til Bekræftelse paa forestaaende allern. meddelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kundgjdrelse,

°S forblive Vore troe Provindsialstænder i kgl. Naade
bevaagen. — Givet i Vor kongl. Besidentsstad Kjbben-
havn den 19. September J 838.

Reglement for .Pasgebyrer og andre Omkost- 20. Septbr.

ninger til ftuarantainevæsenet i Danmark og Her-

tugdommene. Khavn den 20. Septbr. 1838. —
Udfærdiget ifølge kongelige Resolutioner af 31. Juli 1832 og

^ - Juli 1838, som gjeklende fra 1. Oktbr. 1838, ved den kgl.

rection for Quarantaine- Foranstaltningerne. Den Deel af

noldet, som ansaaes for anvendeligt paa Island, er optaget
1 Circulaire 5. Juli 1851. — Original-Aftryk paa et Halvark i

atenuPormat. Coll. Tid. 1838, S. 775-777. Schou XXII,
45±—256.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 22. Septbr,

Jpision af den islandske Landslov Jonsbok.
Khavn den 22. Septbr. 1838. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1838, Nr. 3528 (blank i Brevbogen).
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4838. Ifolge allerhoi. Resolution af 29. Martii 4 826 blev

22. Septbr. det overdraget til Amtmanden over Islands Vest-Amt,

Thorsteinson, at samle alle de Bestemmelser i Islands

Lov Jonsbogen, der maatte findes at egne sig til enten

med eller uden Modification fremdeles at være gjeldende,

samt at forfatte Udkast til en Anordning, hvori alle hine

Bestemmelser vare sammendragne, hvorhos Cancelliet

dog senere, efter hans derom gjorte Indstilling, bifaldt,

at alle de Bestemmelser i bemeldte Lov, som angaae

den samme Materie, behandledes under Eet og særskilt

fra de ovrige Materier, for at der derefter om hver

enkelt Gjensland kunde foranlediges en særskilt ny

Lovbestemmelse.

Efter at Amtmand Thorsteinson, i Overeensslem-

melse med fornævnte allerhoi. Resolution, Tid efter

anden har samlet Jonsbogens Bestemmelser om for-

skjellige af de i samme omhandlede Materier, har man

nu fra ham modtaget hosfolgende Skrivelse med Bilage,

hvori han anholder om for Fremtiden at fritages for

det nævnte Revisions- Arbeide, og derhos anfdrer de

Dele af Jonsbogen, om hvis Brug og Brugbarhed han

antager, at der endnu kan være Spbrgsmaal, samt yttrer

den Formening, at Revisionen af .Jonsbogen i disse Ma-

terier kun kan ventes fuldfort af flere Mænd i Forening,

som dertil besidde de fornbdne især praktiske Kund-

skaber, og ere bosatte enten paa det samme Sted eller

i al Fald i Nærheden af hverandre.

Da der, som det kgl. Rentekammer vil have er-

faret af Cancelliels Skrivelse af 11. dennes, ifolge H.

Maj* allerhoi. Resolution af 22. f. HL, herefter hvert

andet Aar i Reikevig skal afholdes en Forsamling, be-

staaende af forskjellige Embedsmænd, hvilke skulle de-

liberere over de vigtigere Island i Almindelighed ved-

kommende Anliggender, anseer Cancelliet det rettest,

at Amtmand Thorsteinsons Skrivelse tillige med hans

deri paaberaable ældre og tildeels allerede afbenyttede

Erklæringer tilstilles bemeldte Forsamling, for at afgive
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dens Betænkning, de els om og hvorvidt den maatte til- 1838.

træde hans Formening i Henseende til de Dele af Jons-
2<T^ptbr

bogen, om hvis Brug og Brugbarhed der endnu kunde være

SpbYgsmaal, deels om, hvorledes der kunde være at

forholde med Jonsbogens Revision i disse Materier, og

Udarbejdelsen af en derfor substitueret ny Anordning;

dog turde det, efter Collegiets Formening, være mest

hensigtsmæssigt, at det omhandlede Arbeide overtoges

a f en Committee af nogle af de Medlemmer, der boe i'

eller i Nærheden af Reikevig, efter Valg og indbyrdes

Overeenskomst, og at Arbeidet dernæst fremlagdes til

PrcSvelse af hele Forsamlingen ved dens næste Sam-

menkomst.

Forinden imidlertid Videre i denne Anledning fore-

tages, har man ikke villet undlade tjenstl. al udbede
s,g det kongl. Rentekammers Betænkning, ved det Ind

sluttedes Tilbagesendelse, snarest muligt behageligen

meddeelt. — Det kgl. Danske Gancellie den 22. Sep-

tember 1838.

Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmanden og 22. septbr.

Amtmændene i Island, ang. Beregningen af Sportler

for Sopassers Visering. Khavnden22. Septbr. 1838.
— Rentek. Is). Copieb. 13, Nr. 354—356.

Med Hensyn til de Gebyrer, som vedkommende
Retsbetjent

i Island beregner sig for de islandske Sb-

Passes Visering, finde vi os foranledigede til tjenst-

|

,gen a t anmode Hr. (Tit.) om, behageligen at ville

lndskærpe [Byfogdeh i Reykevig og] Sysselmændene i

Dem allern. betroede Amt, at de bor holde dem
fiestemmelserne i den 62. § af Sportelreglemenlet af

>

i0
- Septbr. 1830 efterrettelig, og derhos tilkjendegive

tlem
, at de i modsat Fald uvæeerliaen ville blive dragne

til aAnsvar efter Sportelreglemenlet § 82. — Rentekam-
ret den 22. September 1838.
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1838. Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmanden og

227septbr. og Amtmændene i Island, ang. Verification af

Ladnings-Documenter, efter Toldforordningen for

Hertugdommerne. Khavn den 22. Septbr. 1838. —
Rentek. Isl. Copiebog 13, Nr. 358—360.

Med Hensyn til; at det ved den 88. § af Toldfor-

ordningen af 1. Mai d. A. for Hertugdømmerne Slesvig

og Holstein er bestemt, at enhver Skipper, der kommer

fra fremmed Sted eller fra Altona til et toldpligtigt Sted

i Hertugdommerne, skal være forsynet med Connosse-

menter, og med en Fortegnelse over hele hans Skibs-

Ladning m. v., har General-Toldkammer og Commerce-

Collegium, ved Skrivelse af 4. dennes, begjært, at det

maatte blive vedkommende Embedsmænd i Island paa-

lagt, at iagttage det Fornbdne efter Forskrifterne i be-

meldte Forordnings §§89— 92 inclusive i Henseende til

Verification af Ladningsdocumenterne for de fra Island

til Hertugdbmmerne bestemte Skibe.

I Anledning heraf maae vi, ved hoslagt at lade

fblge et Exemplar af ovennævnte Forordning, tjenst

ligen anmode Hr. (Tit.) om, behageligen at ville med-

dele [Byfogden i Reykjavig og] vedkommende Syssel-

mænd i det Dem allern. betroede Amt fornoden For-

holdsordre i forbemeldte Henseende. — Rentekammeret

den 22. September 1838.

26. septbr. Kongelig Resolution ang. Regulering af Sys-

selernes Forpagtnings - Afgifter. Khavn den 26.

Septembr. 1838. — I Rentekammerets Forestilling !«•

Septbr. bemærkes, at Afgifterne af Sysselerne i Island havde

hidtil været svarede efter den i en Specification fra fast-

satte Evaluation, fbrst i Speciedalere, derefter Daler for Daler

i dansk Cøurant, senere med Rigsbankdalere Sblv og endelig

efter For. 30. Marts 1836 med rede Selv. Rentekammeret
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havde allerede for flere Aar siden indhentet Betænkninger fra 1838.

Island, for at tilveiebringe Afgifterne betalte, enten med de 26. Septbr.

oprindeligen bestemte Natural -Produkter, eller med disses

Værdi i Penge efter de aarlige Capitels-Taxter. Amtmændene
fraraadte eenstemmigen denne Forandring, og det blev siden

bestemt, forst ved Rentek. Skriv. 30. Septbr. 1836, og siden

ved kongelig Resolution 28. April 1837, at Sysselernes Afgif-

ter skulde erlægges med samme Belob i rede Sblv som hidtil.

Rentekammeret anseer det nødvendigt, at Sysselmands-

Embederne ere saaledes aflagte, at dertil kunne sikkres duelige

°g dannede Mænd. Derimod ansees det ønskeligt, at Ulig-

heden mellem disse Embeders Indkomster formindskes. Men
det var vanskeligt at erholde paalidelige Oplysninger om Ind-

tægterne
, da Sysselmændene ofte ansee sig interesserede i at

dblge deres Indtægters sande Belob. Imidlertid antages, at

n°gle af de bedste Sysseler give en reen Indtægt af 1200 til

1500 Rbd., eller endog undertiden mere. Denne Indtægt an-
sees for at være forholdsmæssig saa hoi, at Forpagtningsaf-

giften der kunde taale Forhbielse, hvorimod andre Sysseler

ansaaes at trænge til Forbedring.

Fra Forpagtnings-Afgifter vare undtagne Vestmannberne og
Guldbringe Syssel, der administreredes paa Regning, derimod
var Afgiften af de bvrige c. 1200 Rbd. r. Sblv aarlig, og der-

foruden havde Sysselmændene at udrede det ved For. 14.

Mai 1768 og 12. Juni 1770 anordnede Extrapaabud, som vist-

n°k, hvis alle Sysselmænd havde været nbie regnende, vilde

have indbragt omtrent 1200 Rbd., men nu kun indbragte efter

5 Aars Gjennemsnit 800 Rbd. aarligen. Kammeret vil derfor

hæve denne Afgift, og fordele den dobbelte Forpagtnings-
Afgift eller 2400 Rbd., hvortil ogsaa Amtmændenes Forslag i

1836 var indhentet. Amtmanden i Vester-Amtet , Thorstein-
son

, havde ikke i det Hele stillet bestemte Forslag, men be-

mærket, at ingen Sysselmand burde have mindre Lbn end
300 Rbd. og ikke behbver mere end 1000 Rbd. aarlig. Amt-
manden i Sbnder-Amtet, Krieger, foreslog alle Sysseler satte

under Administration, og gik kun subsidiairt ind paa Forslag
0m en Regulering af Forpagtnings-Afgiften, i det Hele til Be-
loh af 2860 Rbd. (Hunavatns Syssel hbiest: 350 Rbd.; derpaa

Rangarvalla og Arnæs å 300 Rbd.; Kjosar Syssel lavest: 30

rH0> men dette Forslag grundede han især paa Extrapaa-

°uds-Angivelsen , idet han dog bemærker, at denne er hbist

19*
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1838. upaalidelig paa Grund ' af den forskjellige Maade, hvorpaa

26. Septbr. Værdierne vare anslaaede i Penge, der undertiden differerede

—— med det Halve. Saavel de visse som de uvisse Indtægter

vare angivne paa en meget upaalidelig Maade. Amtmanden

i Nord- og Oster-Amtet foreslog at foroge Extrapaabudet , da

man derved vilde faae tilveiebragt en Ligelighed , som rettede

sig efter de for Indtægten mere eller mindre heldige Aar, og

vilde blive billig naar man lagde proeentviis paa hvert 100

eller 200 Rbd., hvormed Indtægterne maatte overstige 800 Rbd.

i eet Aar. En ny og bedre Control kunde forebygge urigtige

Angivelser. Han bemærker ogsaa, at ingen Sysselmand burde

have en lavere LéJn end 300 Rbd., men derimod bestemmer

han intet Maximum. Som subsidiairt opstiller han Forslag

til Forpagtnings- Afgifternes Regulering, ialt 3050 Rbd. r. S.

(Rangarvalla Syssel hftiest: 340 Rbd., derpaa Hunavatns 320

og Arnæs 290 Rbd., Kjosar Syssel lavest: 40 Rbd.). Dette

Belbb udgjorde efter Amtmandens Calcule paa omtrent 900

Rbd. nær ligesaa meget som Belbbet af de oprindeligen (1717)
1

ansatte Natural-Produkter efter Nutidens Priser. Lagde man

dertil 1200 Rbd. som Extrapaabud, blev Belobet endog 300

Rbd. mere. Dette antages imidlertid at vilde blive et over-

dreven hoit Paalæg.

Med Hensyn til det af Stiftamtmand Krieger stillede For-

slag, da antages dette vel for det sikkreste for Kongens Kasse,

men det antages, at en saadan almindelig Administration af

» Sysselerne vilde lede til en uhensigtsmæssig Vidtloftighed i For-

retningerne, og en virksom Control vanskelig lade sig til-

vejebringe, ligesom det og maatte befrygtes, at Afgiftsrestan-

cerne vilde stige. Kammeret vil derfor ikke gaae ind paa

denne Bestyrelsesmaade som et almindeligt Princip. Derimod

erklærer Kammeret sig for en ny Regulering af Forpagtnings-

Afgifterne, og fandt i de af Amtmændene opstillede Forde-

lingsforslag en god Veiledning til denne Omregulering, end-

skjondt ingen af dem syntes uforandret at burde følges. De

vare begge temmelig ovcreensstemmende i Henseende til det

indbyrdes Forhold mellem Sysselerne, og fandtes at vinde der-

ved i Paalidelighed. Sammenstillingen fremtraadte i efterføl-

gende Tabel:

') Specificationen fra 1717 er trykt som Anmærkning tu

Rentek. Skriv. 30. Septbr. 1836, i denne Samlings X. B.,

S. 786-789.
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1838. Efter nærmere at have motiveret disse Ansættelser, og navn-

26. Septbr. l'S bemærket, at ingen af Sysselmændene vil efter den have

en mindre gjennemsnitlig Indtægt end 300 til 500 Rbd., moti-

veres det Overskud af henved 300 Rbd. over den bieblikkelige

Indtægt (2400 Rbd. ), som fremkommer ved denne Regulering,

derved, at den er næsten umærkelig, samt at Nedsættelser

foreslaaes at skulle træde i Kraft for Aaret fra 6. Juni 1838

til 1839, ligesom ogsaa Fritagelser for Extrapaabud ; Forhoiel-

ser derimod foreslaaes at skulle indtræde ved Vacance. Lige-

ledes foreslaaes Ophævelsen af Extrapaabud. Stiftamtmand

Kriegers Forslag om, strax at sætte Kongetienden i alle Sysseler

under Administration, bifalder Kammeret kun med Hensyn til

Hunavatns Syssel , ved indtrædende Vacance , men finder at

de andre, forsaavidt de ikke nu vare stillede under dette

Vilkaar, vare for ringe i Indtægter til nu at bebyrdes med

dette Paalæg. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1838. E,

Nr. 355.

Forpagtnings -Afgifterne af de islandske Sysseler

ville Vi allern. have bestemte til herefter og indtil

videre at skulle erlægges med folgende Belob:

For Hunevatns Syssel med . . 300 Rbd. r. S.

— Rangervalle 300 — —
— Arnæs 300 — —
— Nordermule 280 — —
— Skaptafjelds 250 — —
— Sondermule 200 — —
—

t

Oefjords 200 — —
— Norder 200 — —
— Skagefjords 100 — —
— Bardestrands 4 00 — —
— Myre og Hnappedals ... 400 — —
— Isefjords 4 00 — —
— Sneefjeldsnæs . 80 — —
— Dale . 80 — —
— Borgarfjords 70 — —
— Kjose 20 — —
— Strande . 10 — —

Begyndelsen med disse nye Afgifters Erlæggelse skal

finde Sted for det indeværende Fardageaar, eller for
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Aaret fra 6. Juni 1838 til 6. Juni 1839, for fblgende 1838.

7 Sysseler, nemlig: Skagefjords, Myre og Hnappedals, 26. Septbr.

Sneefjeldsnæs, Dale, Borgarfjords, Kjose og Strande

Sysseler, hvorimod de nuværende Sysselmænd i de

(5vrige Distrikter for deres Embedstid ikkun blive at

affordre de hidtil gjeldende Forpagtningsafgifter, saa-

ledes, at de nye Afgifter for disse sidste Distrikter forst

træde i Kraft, naar Embederne efterhaanden paa ny

besættes.

lovrigt tillade Vi allern. , at Kongetienden af Bor-

garfjords, Myre og Hnappedals, Sneefjeldsnæs, Dale,

Kjose og Strande Sysseler fremdeles indtil videre

maa, ligesom hidtil, vedblive at være indbefattet under

de til vedkommende Sysselmænd bortforpagtede In-

trader, hvorimod samme Tiende af llunevatns Syssel

bliver, efter den nuværende Sysselmands Afgang, at

undtage fra Forpagtningen, og, efter Vort Rentekam-

mers nærmere Indstilling, enten særskilt al bortforpagte

eller at sætte under Administration for Vor Kasses '

Regning.

Endeligen ville Vi have samtlige islandske Sys-

selmænd herefter fritagne for at erlægge det ved For-

ordn, af 14. Mai 1768 og 12. Juni 1770 paalagte Extra-

paabud af Embeds-lndtægter, dog saaledes, at denne

Fritagelse ikkun for Skagefjords, Myre og Hnappedals,

Sneefjeldsnæs, Dale, Borgarfjords, Strande, Guldbringe

°g Kjose samt Veslmannbe Sysselers Vedkommende,

træder i Kraft fra Begyndelsen af indeværende Far-

dagsaar, men derimod for de ovrige Sysseler forst,

ftaar disse efterhaanden overtages af nye Embeds-

mænd. — Kjobenhavn den 26. Septembr. 1838*.

Denne Resolution er communiceret Stiftamtmanden, Amt-

mændene og Landfogden i Island ved Rentekammerets

Skrivelser 29. Septembr. 1838. Rentek. Isl. Copieb. 13,

Nr. 396-399.
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1838. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

28. Septbr. Vester -Amtets oeconomiske Fond. Khavn den

28. Septembr. 1838. — I Rentekammerets Forestilling

25. Septbr. bemærkes, at ved kgl. Resol. 26. Septbr. 1835, om
Ophævelsen af For. 13. Mai 1776 om Gjerder og Tuers Jævning,

blev Kammeret bemyndiget til at foreslaae et yderligere Til-

skud til Vester-Amtets oeconomiske Fond, ligesom ogsaaPlak.

9. Marts 1836 erklærer det for Kongens Hensigt at komme
bemeldte Fond til Hjælp med Understøttelse engang for alle.

De nuværende Bestyrere, Amtmand Thorsteinson og Syssel-

mand Magnusen havde indberettet, at Fondens Capitalformue

ved successive Bidrag var stegen til 1200 Rbd. r. S., men

at den deraf gaaende Rente var for ringe til at virke med.

Rentekammeret anbefaler derfor, at tilstaae dette Fond, i Lig-

hed med hvad forhen var tilstaaet Sønder-Amtets oeconomiske

Fond, en Sum af 700 Rbd. eengang for alle, som Supplement

til hvad der var tilstaaet ved Resolution 31. Decbr. 1834.

Rentek. ltelat. og Resol. Prot. 1838. E, Nr. 368.

Islands Vester- Amts oeconomiske Fond ville Vi,

foruden- det den ved Vor allerhbieste Resolution af

34. Decbr. 1834 forundte Tilskud af 300 Rbd. r. S.,

endvidere allern. have tilstaaet en Understottelse een

Gang for alle af 700 Rbd. r. S. af den islandske Jor-

debogskasse. Og har Vort Rentekammer at paalægg e

Fondens Direction, hvert andet Aar at afgive Indberet-

ning om dens Virksomhed i det Hele, hvilken Indbe-

retning af Kammeret bliver Os allerund. at forelægge«

— Kjobenhavn den 28. Septembr. 1838 1
.

28. Septbr. Kongelig Resolution ang. Kjob af Gaarden

Laugarnæs til Bispebolig. Khavn den 28. Sep-

tembr. 1838. — Ved Rentek. Forestilling 25. Septembr.

1838 bemærkes, at Opførelsen af et Huus til Bispebolig Paa

Gaarden Laugarnæs havde kostet i alt 20,566 Rbd. 39 Sk. —

') Denne Resolution er communiceret Amtmanden over Vester-

Amtet ved Rentek. Skriv. 29. Septembr. 1838. Isl. Copieb.

13, Nr. 403.
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Ved en over Gaarden afholdt Synsforretning blev den vurde- 1838.

ret til 2800 Rbd. r. S., og da det befandtes at være meget >-

uhensigtsmæssigt , at Bygningen bestemtes til BispeboJig uden Septbr,

den tilhbrende Jord , anbefalede Stiftamtmanden at afkjobe

Biskoppen Gaarden for den anforte Vurderingssum, dog uderr

at tillægge Qvilder. Tillige foreslaaes, at Biskoppen forrenter

Jordens Kjbbesum. Rentek. Relat. og Relat. Prot. 1838. E,

Nr. 369. -

Vi bifalde allernaadigst, at den Biskoppen over Is-

land, Sleingrim Johnsen, tilhbrende ved Keikevig belig-

gende Eiendomsjord
,
Laugarnæs kaldet, tillige med de

paa samme, foruden Bispeboligen, opfbrte Bygninger,

roaae, til Fordeel for Bispe-Embedet, kjbbes for en Sum
af 2800 Kbd. rede Sblv, der bliver at udrede af Vor

islandske Jordebogskasse, dog paa det Vilkaar, at saa-

Ve l den nuværende Biskop som hans Eftermænd i Em-
hedet til bemeldte Kasse forrente Kjbbesummen med
4 pCt. aarligen. - Kjbbenbavn den 28. Seplbr. 1838 1

.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 2. oktbr.

°g Oster-Amtet, ang. Forbud mod uexaminerede

bægers Praxis i Island. Khavn den 2. Oktobr.

1838. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 3697-99.

Uddrag i Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1838, S. 303.

I Anledning af den med Hr. Amtmands Erklæring
a ^ August f. A. hertil indkomne Ansbgning fra

Magous Grimssen af Mbdrufell, om at fritages for at

sattes under Tiltale for Qvaksalverie og uberettiget

Handel med Medicamenter , skulde man, efter at have
lndhentet Betænkning fra Landphysikus Thorslensen,

°8 derpaa corresponderet med det kongelige Sundheds-
Goliegium, til Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse
l
Je nstl. melde, at Supplikanten efter Omstændighederne

'3 Benne kongel. Resolution er communiceret Stiftamtman-

den over Island ved Rentek. Skriv. 29. Septembr. 1838.

Isl. Copieb. 13, Nr. 405.
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838. kan frilages for Tiltale i den ovennævnte Anledning,

^j^T im°d at han for Fremtiden afholder sig fra saadan

uberettiget Praxis og Medicamenthandel, og haves der

Intet imod, at Provenuet af de hos ham anholdte Medi-

caraenter kommer ham tilgode, naar de paa bedste

Maade ere foranstaltede realiserede, lovrigt skulde

man tjenstl. anmode Hr. Amtmand om, at indskjærpe

Distrikts-Chirurgerne i Deres Amt det Utilladelige i, at

de meddele Nogen i Lægefaget uexamineret Tilladelse

til at praktisere i samme. — Det kongel. Danske Can-

cellie den % Oktobr. 1838.

oktbr. Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Forbud imod uexaminerede Lægers

Praxis i Island. Khavn den 2. Oktobr. 1838.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 3697—3699. Uddrag

i Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1838, S. 303.

Da Cancelliet er kommet til Kundskab om, at det

oftere skal være Tilfældet, at Distrikts-Chirurgerne i

Island meddele Personer, som ikke ere examinerede

i Lægefaget, Tilladelse til at praktisere i samme, saa

skulde man tjenstl anmode Hr. Stiftamtmand om, be-

. hageligen at ville indskjærpe samtlige Distrikts-Chirurger

i Deres Amt det Utilladelige i en saadan Fremgangs-

maade. — Det kongel. Danske Cancellie den 2. Ok-

tobr. 1838 1
.

Oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden , Amt-

mændene og Landsoverretten i Island, ang. Ud-

videlse af almindelige Anordninger fra 1833.

Khavn den 2. Oktobr. 1838. — Publiceret i840paa

Yestmannoerne , samt i Borgarfjords og Oefjords Sysseler.

') s. D. er ligelydende Cancellie-Skrivelse afgaaet til Amt-

manden over Vester-Amtet. Canc. 3. Depart, Brevb. sst.
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Canc. 3. Depart. Breve 1838, Nr. 3693—96 (blank i Brevbogen).

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1838, S. 302—303.

Efter at det har været taget under Overveielse,

hvilke af de i Aaret 1833 igjennem Cancelliet emanerede

Anordninger for Danmark der, enten med eller uden

Modification , maatte ansees anvendelige paa Island,

skulde man til Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

tjensll. melde:

at For. 4. Oktbr., angaaende de Forbrydelser, hvor-

ved Andre angribes paa Legeme og Frihed, ifolge For-

24. Januar d. A. § 1 og 2, skal være gjeldende for

Island, med den Forandring' i nogle af de deri bestemte

Straffe, som bemeldte Forordnings § 3 og 4 foreskriver,

hvorfor man har foranstaltet førstnævnte Forordning

trykt og forsynet med islandsk Oversættelse 1
,
og frem-

sender herved tjensll. et Antal Exemplarer af samme.

Ligeledes lader man folge et Antal Exemplarer af Pla-

kater 2. Febr., 5. Febr. og 12. Marts, angaaende Af-

dragsreltens Ophævelse mellem Danmark og respective

d e kongelige Wurtembergske Lande, de fyrstelig

Schaumburg-Lippe'ske Lande, de- hertugelig Anhalt-Des-

sau'ske Lande og Bayern, hvilke Plakater ifolge allerb ,

Reskript 27. Marts 4 835 uden videre skulle være gjel-

dende i Island.

Hvad angaaer For. 10. April, angaaende Forandring
i L. 1— 43— da er dennes Indhold allerede inddra-

Set i For. 15. August 1832: og af de ovrige i 1833
^or Danmark emanerede Anordninger findes ingen at

e8ne sig til Udvidelse til Island. —- Det kongel. Danske
Cancellie den 2. Oktobr. 1 838.

Kongelig Resolution ang. Understottelse til 2. oktbr.

Udgivelse af Mynsters Betragtninger over de

kristelige Troeslærdomme i islandsk Oversættelse.

') JevnfOr Coll. Tid. 1838, S. 870-871
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^ 838. Khavn den 2. Oktobr. 1838. — I Forestilling fra

^Qktbr- Directionen for Fonden ad usus publicos af 26. Septembr.

1838 anbefales et Andragende fra Catechet ved Holmens Me-
nighed og Overlærer ved Soetatens Drengeskoler Th. Gud-

mundsen, om en Understøttelse af 3 å 400 Rbd. til at udgive

en Oversættelse i det islandske Sprog af Biskop Mynsters

„Betragtninger over de christelige Troeslærdomme", hvilken

Oversættelse han havde faaet bragt i Stand ved Hjælp af nogle

af hans Landsmænd, som han tiltroede storst Dygtighed. Han

ventede, at denne Bog vilde bringe saa meget storre og glæde-

rigere Frugter, som den huslige Andagt oves stadigere og

almindeligere i Island end i de fleste andre Lande, og at den

vil afhjælpe en stor og dybt folt Trang til en til vore Tiders

Fordringer svarende Andagtsbog, lige tilfredsstillende for For-

stand og Hjerte. Ansøgeren havde indsendt Attester fra Bi-

skoppen over Island, Professor Finn Magnussen og Stiftprovst

Tryde. Directionen erklærer sig navnlig enig med den Sidst-

nævnte, at, om man end ikke kunde antage — hvad dog

Mænd, der ere bekjendte med den Grad af Oplysning, som

især i religios og historisk Henseende findes hos Almuen paa

Island, forsikkre — at Menigmand der kunde benytte dette

fortræffelige Værk, saa vilde dog den Omstændighed alene,

at Landets Præster ved denne Oversættelse blive bekjendte

dermed og satte i Stand til deraf at drage Nytte for deres

egen og deres Menigheders Opbyggelse, være af saa stor Vig-

tighed og indgribende Indflydelse, at Foretagendet alene af

denne Grund fortjener Understøttelse. Da det tillige, for at

Hensigten med Bogens Udgivelse kunde opnaaes, var nødven-

digt, at den kunde sælges til moderat Priis, anbefales An-

sbgeren til en Hjælp af 300 Rbd. Sager tilhOrende Fond. ad

us. publ. Journ. 9, Nr. 2059.

Vi ville allern. have Catechet Gudmundsen bevilget

af Fonden ad usus publicos en Understøttelse af 300 Rbd.

Sedler, til Udgivelsen , af indbemeldle Oversættelse i det

islandske Sprog af Biskop Mynsters „Betragtninger over

de christelige Troeslærdomme". — Kjbbenhavn den 2.

Oktobr. 1838 1
.

') Ved Direct. Skrivelse 30. Oktobr. tilmeldt Catechet Th.

Gudmundsen, samt at 100 Rbd. ere ham anviiste til tid-
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Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmanden og ^38.

Amtmændene i Island, ang. Beregning af Salair ^oktbT
for Executores Testamenti. Khavn den 6. Oktobr.

1838. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 414.

Rentekammerets Circulaire af 9. Marts 1805 til

samtlige Overøvrigheder indeholder, at naar nogen

Execulor testamenti i Boer, som efter den Tid maatte

blive tagne under Behandling, blev tillagt mere i Hono-
parium end ham efter Anordningerne kunde tilkomme
s°ni Skifteforvalter, skulde han af det Overskydende
være pligtig at udrede de befalede Arveafgifter. Denne

bestemmelse var især foranlediget derved, at der næredes
^ rygt for, at Anordningerne om Arveafgifters Svarelse

ellers lelteligen vilde kunne eluderes.

Da imidlertid de Tilfælde, i hvilke saadan Elusion

kunde befrygtes, ikke have været hyppige, og da det

saaledes synes, at Intraderne af Arveafgifterne ikke

kunne lide noget væsentligt Skaar ved Ophævelsen af

den ovennævnte Regel, skulde Kammeret, efter om Sagen
at

- have brevvexlet med det danske Cancellie, tjenstl.

melde Hr. (Til.) til videre Bekjendlgjorelse for samtlige

Skifteforvaltere og ovrige Vedkommende i det Dem be-
troede Amt, at det indtil videre maa beroe ved,
at der i Fremtiden ikke svares Arveafgifter af de
urnmer, som maatte tillægges extraordinaire Skifte-

forvaltere
5

eller som disse maatte beregne sig mere
end det ordinaire Skiftesalarium. — Rentekammeret
den

6. Oktobr. 1838.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 20. oktbr.

'sland, ang. Ommatrikulering af nogle Jorder

Paa Alptanes. Khavn den 20. Oktobr. 1838. —
^ntek. Isl. Copieb. 13, Nr. 438.

betaling, g at Resten vil blive anviist i Forhold til som
Værkets Trykning fremmes.
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20. Oktbr.

1838. Hr. Stiftamlm. Bardenfleth har, med behagelig Skri-

velse 20. August d. A., hertil indsendt tvende hermed

tilbagefolgende Andragender, om ny Matrikulering af

Jorderne Bauritzbre (o: Båruhaugseyri), Bakkakot, Akra-

kot og Svidholt.

I denne Anledning skulle vi ikke undlade herved

tjenstl. at melde Hr. Stiftamtmanden, til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse for Eieren af Jorden

Bauritzbre, at Kammeret efter Omstændighederne ikke

finder Anledning til at bevilge nogen Ommalrikulering

af denne Jord, ligesom vi og efter Hr. Stiftamtmandens

Indstilling bifalde, at Matrikuleringen af Jorderne Bak-

kakot og Akrakot indtil videre udsættes, og Tienden

af disse to Jorder for Kammerets Vedkommende imid-

lertid erlægges med Vio af Landskylden.

Hvad endelig Jorden Svidholt angaaer, da har

Kammeret, med Hensyn til at denne Jords Dyrhed er

blevet uforandret, uagtet Hjaleierne, som hbrte til den

da dens nuværende Dyrhed blev bestemt, senere ere

blevne den fraskilte og fire af dem særligen skyldsatte,

for sit Vedkommende ikke Noget at erindre imod, at

der nu afgaaer en passende Deel i Hovedgaardeus

Dyrhed, dog at dette skeer ved en lovlig Forretning;

hvilken ForVetning vi derefter vente os tilsendt med

Hr. Stiftamtmandens nærmere Betænkning over Sagen.

— Rentekammeret den 20. Oktobr. 1838.

s. Novbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Decanus for det philosophi-

ske Facultet, Conferentsraad Laur. Engelstoft, ang.

Bestemmelser om Privatistpenge af Privatdimitte-

rede fra Island. Khavn den 3. Novembr. 1838.

— Copieb. for Universitetet og Skolerne 1838, Nr. 1733.

I behagelig Skrivelse af 26. f. M. har Hr. Conferenls-

raaden, som p. t. Decanus Facultatis Philosophicæ, ved

hertil at fremsende samtlige Qvitteringer for de af de



Univ. Dir. Skriv. ang. Privatistpenge. 303

Privatdimitterede ved nys afholdte Examen Artium er- 4838.

lagte Privalislpenge, og deriblandt Pedel Orums Til- ^ Novbr^

staaelse for, at den islandske Privatist G. Gudmundsen,

som paaberaabte sig Anordniug af 3. Mai 4743 § 68,

har i Henhold dertil deponeret 4 Rbd. med den Erklæ-

ring, at hvis han skulde være pligtig at erlægge mere

i Privatistpenge, saadan Forpligtelse af ham skal blive

opfyldt, bemærket, at saavidt Decanatet har bragt i

Erfaring er hidtil af Privatdimitterede fra Island alene

forlangt Beviislighed for, at de have erlagt den \ for-

anforte Anordnings § 68 ommeldte 1 Rbd. til Bessastad

Skoles Bibliothek.

I Anledning heraf skulde Directionen ikke undlade

yensti. at melde, at den, med Hensyn til den Faveur,

som ogsaa ellers i Lovgivningen er viist de islandske

Studerende, samt med Hensyn til hvad i Anordningen

3
- Mai 1743 § 68 og den kongelige Besol. 26. Septbr.

1833 er bestemt for de islandske Dimittender, maa
antage, at Bestemmelsen i For. 7. Novembr. 1809 § 4 08

ikke paa saadanne Studerende er anvendelig, men at

de alene have at erlægge 4 Rbd. til Bessastad Skoles

Bibliothek. — Den kongelige Direction for Universitetet

°8 de lærde Skoler den 3. Novembr. • 1838.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 3 . Novbr

•sland, ang. Tienden af forrige SkalMt Bispestols
Jorder. Khavn den 3. Novembr. 1838. - Rentek.

kJ. Copieb. 13, Nr. 466.

1 Anledning af det, med Hr. Stiftamtmand Barden-
fleths behagelige Skrivelse af 8. Septembr. sidsti., her-
l, l indkomne Andragende fra Sysselmand Einarsen, om .

at den Fritagelse for at svare Tiende, hvormed de
Skalholts Bispestol forhen tilhørende Jorder ere bene-
ficerede,

i Fremtiden maa ophore, skulle vi, til videre

ekjendtgjbrelse for Sysselmand Einarsen, ikke undlade
herved tjenstl. at melde, at Kammeret i Henhold til
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1838. Condilionerne for ovennævnte Jorders Salg, ikke kan

"jj

-

*jj^£r"'
Udlade sig paa bemeldle hans Andragende. — Rente-

kammeret den 3. Novembr. 1838.

7, Novbr. Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for

Rentekammeret til at meddele fremmede Staters

Undersaatter Beseilingspasse til afgiftsfrit at ind-

fore tilhugne Tommerbygninger m. v. til Island.

Khavn den 7. Novembr. 1838. — Rentek. Reiat.

og Resol. Prot. 1838 F, Nr. 424, see Rentek. Plak. 22. Marts 1839.

io. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Sammes Kasserer, ang.

Indlosning af Testimonium publicum. Khavn den

10. Novembr. 1838. - Canc. 1. Depart. Brevb. 1838,

Nr. 2797.

1 Anledning af den Bestemmelse i Fundatsen for

Kjøbenhavns Universitet af 7. Mai 1788 Gap. 4 § 6,

at enhver Candidat, som har taget Embeds-Examen

ved Universitetet, skal lose Testimonium publicum forend

han kan faae Bestalling til noget geistligt eller verds-

ligt Embede: — har det imellem Cancelliet og den

kongelige Direction for Universitetet og de lærde Sko-

ler været sat under Ventilation, hvorvidt den nævnte

Forpligtelse lil at lbse Testimonium publicum strækker.

Da Cancelliet med bemeldte Direction er enigt i,

at denne Forpligtelse paahviler enhver ved Kjbbenhavns

Universitet examineret Candidat, der ansætles i et kon-

geligt Embede, hvad enten der paa delte meddeles

kongelig Bestalling eller ikke, og hvad enten den Ex-

amen, han har underkastet sig, udfordres til Embedet

eller ei, — skulde man tjensll. anmode Hr. Cancellie-

raad om, i Fremtiden ikke at udlevere nogen igjennem

dette Collegium udfærdiget Bestalling eller lignende

Expedition til nogen Candidat fra Kjbbenhavns Univer-

sitet, der ansættes i kongeligt Embede, uden at det i
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Universitets Fundatsen af 7. Mai 1788 Gap. 4 § 6 fore- 1838.

skrevne Testimonium publicum forevises som indlost. ^^T^TTT^
^ r 10. Novbr,— Det kongel. Danske Cancellie den 40. Novbr. 1838 1

.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 10. Novbr.

Halvprocento-Afgiften af et solgt Handelssted paa

Vestmannoerne m. m. Khavn den 10. Novbr.

18382
. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 4171.

I Anledning af den det kongel. Rentekammer ved

kancelliets Skrivelse af 48. August sidsti. tilstillede Fore-

spørgsel fra Stiftamtmanden over Island, betræffende

Beregningen af Halvprocento-Afgiften i Henseende til det

stedfundne Salg af et paa Vestmannbe beliggende Han-

dels-Etablissement, under hvilket var indbefattet ikke

alene de til Etablissementet horende Bygninger med
deri værende Indretninger og Inventarium, men ogsaa

Handelens Varebeholdning og udeslaaende Fordringer,

saavel som 2 Fiskebaade og 1 Dæksbaad, har velbe-

EGeldte Kammer i behagelig Skrivelse af 6. f. M., ved
at anfdre de Grunde, paa hvilke Samme ikke finder at

kunne frafalde Fordring paa Halvprocento-Afgiften af den
hele Kjobesum for samtlige under Salget af det om-
handlede Handels-Etablissement indbefattede Gjenstande,
med Hensyn til, at Gancelliet i dets ovenanførte Skrivelse
har ytlret en afvigende Mening, forinden at afgive en-
^eu'g Resolution i Sagen, begjært Collegiels nærmere
Ytringer over det opstillede Spbrgsmaal.

Foranlediget heraf undlader man ikke, ved Tilbage-

endelsen af samtlige Bilage, tjenstl. at yttre, at uagtet
man raaa erkjende Vægten af de af det kongl. Rente-

'

s
-
D. Canc. Skriv, til Biskoppen over Island i Henhold

til ovenanførte Skrivelse, at paalægge Præst Asmund Jons-
son til Odda at indtose hans Testimonium publicum. —
Llgeledes Meddelelse til Directionen for Universitetet og de
lærde Skoler om samme Gjenstand. Canc. 1 . Dep. Brevb. sst.

3 Rentek. Skriv. 15. Decbr. 1838.

A7. /*, 20
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1838. kammer anforte Grunde i Almindelighed, finder man

TT^T^T^ dog, at der, med særdeles Hensyn til. at der i den
10. Novbr. ° 7

'

t

vedlagte Extrakt af det om Handelen udstedte Skjode

refereres til tvende Specificationer, ved hvilke de faste

og ldse Eiendommes respective Værdie oplyses, in casu

turde være Anledning til blot at beregne Afgiften af

den opgivne Værdie af de faste Eiendomme. — Det

kgl. Danske Cancellie den 10. November 1838.

17. Novbr. Cancellie - Skrivelse til , Stiftamtmanden over

Island, ang. Indlemmelse af dissentierende Vota

i Overrets-Akter. Khavn den 17. Novbr. 1838.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 4329. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1838, S. 349—350.

1 en til Cancelliet ind^iven Forestilling have Justi-

tiarius i den kgl. islandske Landsoverret Sveinbjbrnsen

og Assessor i bemeldte Ret Jonassen andraget, at den

Assessorerne i denne Ret, ifølge Collegiets Resolutioner

af 25. April 4 826 og 19. Mai 1829, tilkommende Ret

til, i Tilfælde af Dissents, at fordre deres dissentierende

Vota indlemmede i den udstedende Doms-Akt, efter at

den Foranstaltning er truffet, at en in formå beskreven

Akt altid udfærdiges, uden Hensyn til om Sagen ap-

pelleres eller ikke, har tilfølge, at den Dissents, som

finder Sted mellem Rettens Medlemmer, kommer til

almindelig Kundskab, men da Saadant formenes at bi-

drage til at svække den Tillid og Agtelse, som Retten

bor nyde, og derhos ikke at udfordres til Hensigtens

Opnaaelse, ligesom det ikke antages at være stemmende

med den Fremgangsmaade. som finder Sted ved de

andre Overrelter, og navnlig ved den kgl. Landsover-

samt Hof- og Stads-Ret her i Staden, i hvilken sidst-

nævnte Henseende paaberaabes et i 1827 indtruffet, i

Gollegial-Tidende for bemeldte Aar Side 5—7 ommeldt

Tilfælde, saa have de indstillet, om det ikke maa an-

sees tilstrækkeligt, at de dissentierende Vota indlemmes
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* den danske Oversættelse af Akten, som foranstaltes 1838.

1 Tilfælde af Appel, eller særskilt indsendes, naar Sagen
[^^ovbr

indstævnes til Hbiesteret.

Efter at Gancelliet ved Hr. Stiftamtmands Skrivelse

a^ 8. Septbr. sidsti. har modtaget Deres Betænkning

an§aaende denne Sag, skulde man, næst at bemærke,
at det paaberaabte, i 4 827 ved den kongl. Landsover-

samt Hof- og Stads-Ret indtrufne Tilfælde er af en al-

deles forskjellig Beskaffenhed, tjenstl. anmode Dem om,
at tilkjendegive de Vedkommende, at det ikke skjonnes
at kunne næstes den dissentierende Assessor i ethvert

Tilfælde at fordre sit afvigende Votum indfort i Akten,
* i*

men at det imidlertid antages, at Saadant ikke vil blive

Paastaaet uden i Tilfælde af Appel. — Del kgl. Danske
Cancellie den 17. November 1838.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 20. Novbr.

Island, ang. Forholdene ved den islandske Lands-

lerret. Khavn den 20. November 1838. —
Caiic. 3. Depart. Brevb. 1838, Nr. 4353—54.

I

Stiftamtmand har, ved at andrage for Cancel-
,e

^i at De, ifolge Assessor Johnsens Begjæring, under

August d. A. har meddeelt Sysselmand Rinarsen
c°nstitutioa til som Justits-Sekretair at meddele denne
a ^a ndsoverreltens Protokoller nogle enkelte nærmere
^quirerende Oplysninger til Fremlæggelse for Hoieste-
et under en Sag mellem Bonderne Thoraren Thor:

^inson m. Fl. af Myre Syssel og forhenværende Faktor
0m sen, hvilken Sag paa Assessor Johnsens og be-

mel dte Bonders Ve«ne, efter dertil meddeelt fri Proces,
n«anket for Hbiesteret, besværet Dem over, at Ju-

Und
anUS Sveinb

J
drnsen

»
efter af Dem al være meddeelt

erretning
i fornævnte Henseende, i et til Syssel-

mand Einarsen skrevet og af denne Dem foreviist Brev,
ar fremfort adskillige for Dem krænkende Yltringer;

°g har De derhos tilstillet Collesiet en fra ham senere

20*
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1838. modtagen Skrivelse, hvori han, næst at anfbre, at de

20. Novbr. af Hr. Stiftamtm. paaankede Yttringer ikke sigtede til

"*_>^*^
Dem, derhos yttrer den Formening, at Assessor Johnsen

burde have henvendt sig til ham, for at foranledige

en Justits- Sekretair constitueret, samt at ligeledes de

attraaede Oplysninger burde været requirerede igjen-

nem ham, der har at paasee, at samme vedborligen

expederes.

Cancelliet har i denne Anledning i Skrivelse til

Justitiarius af D. D., næst at bemærke, at man ikke

kan Andet, end i hoi Grad misbillige de af ham i den

omhandlede Skrivelse til Sysselmand Einarsen brugte

Yttringer, der, om de end, som han har anfbrt, ikke

sigtede til Hr. Stiftamtm., dog af Einarsen ikke kunde

antages at have anden Betydning: — tilkjendegivet ham,

at der, da Hr. Stiftamtm. strax efter at den ovenbe-

rorte Gonstitution, der ibvrigt efter Omstændighederne

maatte ansees fuldkommen anlediget, var udfærdiget,

har meddeelt ham Underretning om samme, ikke i

denne Henseende skjonnes at være Grund til nogen

Anke for ham, og har man derhos, forsaavidt Spbrgs-

maalet angaaer om Maaden, paa hvilken Oplysninger

af Landsoverrettens Protokoller bor requireres, tilfoiet,

at disse i Henhold til de i Keglem. 15. Juni 4 771 §<Hi

jevnf. For. 25. Januar 1805 § U, indeholdte Grund-

sætninger, maae blive at requirere hos Justits -Sekre-

tairen, uden at dog derved Justitiarii Berettigelse til at

paasee den prompte Expedition, naar Vedkommende

klage over Forsinkelse, udelukkes.

Hvorom man ikke har skullet undlade, ved Til-

bagesendelse af indslultede Bilage, tjenstl. at meddele

Dem Underretning. — Det kgl. Danske Cancellie den

20. November 1838 K

') s. D. ligelydende Skrivelse, mut. mut., til Justitiarius *

Landsoverretten, Thord Sveinbjbrnsson. Canc. 3. Depart.

Brevb. sst.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 1 838.

•sland, ang. Beregning af Halvprocent- AfgiftenliåTD^r.

ved Salg af et Handelssted. Khavn den 15. Decbr.

1838 1
. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 554.

I Anledning af, at et paa Vestraannoe beliggende

Handels-Etablissement, Garden kaldet, er bleven solgt,

sanledes, at under Salget er indbefattet ikke alene de

u
' Etablissementet horende Bygninger med deri værende

Indretninger og Inventarium, men ogsaa Handelens

Varebeholdning og udestaaende Fordringer, saavel som
tvende Fiskebaade og en Dæksbaad, har Sysselmand
At>el i et af Hr. Stiftamtmand Bardenfleth under \ 9. Juni

A. indsendt Andragende til det danske Cancellie

f°respurgt, om Halvprocent-Afgiften efter For. 8. Febr.

*84 skal beregnes af den ved Salget for samtlige

ovenanforte Gjenstande under Eet stipulerede Kjobe-

SUrn, eller kun af Værdien af de solgte faste Eien-

domme.

Ved Brevvexling desangaaende mellem det danske

Cancellie og Rentekammeret er Spbrgsmaalets Afgjorelse

nærmest anseet at vedkomme delte Collegium, og vi

skulle derfor ikke undlade herved tjenstligen at tilmelde

Stiftamtmanden til videre Bekjendtgjorelse for Sys-
Selmand Abel, at Halvprocento-Afgiften bliver at beregne
a f den hele under Eet stipulerede Kjobesum for samt-
!Be under Salget af fornævnte Handels - Etablissement

Paa Vestmannbe indbefattede Gjenstande. — Rente-
kammeret den 45. December 1838.

- General Toldkammer og Commeree - Collegii si. Decbr.

Circulaire ang. Toldafgifter af islandske Varer,

% Khavn den 31. December 1838. —
eneral -Toldkammerets Copiebog 1838, Nr. 3207. Original-

!j Rentek. Skriv. 18. April 1840.
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1838. Aftryk som
<t
Circulaire", 16 Sider i Folio. For. 1. Februar

31. Decbr. H97, udg. ved Jorgensen, S. 59. — Uddrag.

Med Hensyn til flere i Anledning af Forordn, af

4. Mai d. A. indkomne Forespbrgseler meldes herved

til Efterretning: ....
Ved Forordningens § 22: ....

.... Da Varer, som fra danske Steder udfores til

Island, Gronland, Færoerne eller Golonierne, efter For-

ordningerne af 9. April 1764 og 2. Juli 4 78-1, ere fri-

tagne for Sund- eller Slrbm-Told, bliver Transittold af

dem at erlægge, om de end ved Udforselen til Bestem-

melses-Stedet skulle passere Sundet eller Belterne

Ved Forordningens § 39: Værdien paa islandske,

grbnlandske og færbiske Varer, som angives til Udfør-

sel, bliver at ansætte af Toldopsynet efter de her i

Landet gangbare Priser. — General-Toldkammer- og

Gommerce-Collegium den 31. December 1838.

1839. Kongelig Resolution ang. Bestemmelser om
li^amiar.

Sportelvæsenet ved Universitetet. Khavn den

11. Januar 1839. — Univers. Direct. Forestill. 1839,

Nr. 1913. — Uddrag af denne Resolution er offentliggjort ved

Univ. Direct. Bekjendtgjbrelse 29. Januar 1839.

Istedetfor de hidtil fulgte, tildeels paa gammel

Vedtægt grundede Regler for Universitetets Sportelvæsen,

ville Vi allern. haye fasisat fblgende Bestemmelser otn

de Gebyrer, som for Fremtiden af Vedkommende blive

at erlægge ved Immatrikulationen, ved de forskjellig e

Examina, som afholdes ved Universitetet, ved de aca-

demiske Promotioner, samt for Udfærdigelsen 'af Te-

stimonium publicum.

I. Ved Immatrikulationen erlægges 11 Rbd. Solv,

hvoraf tilfalder Universitetets Rektor . . 2 Rbd.

det philosophiske Fakultets Decanus . . 4 —
Universitets -Bibliotheket 1 —
Capelianen ved Trinitatis Kirke \ —
Pedellerne til lige Deling 3 — ^
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II. Gebyrer ved de forskjellige Examina: 1839.

A. Ved Examen Arlium og Præliminair-Examen for 11. Januar.

Studerende fra fremmede Universiteter erlægges \ Hbd.

Sblv til den academiske Foud.

B 1. Ved den philologisk-philosophiske Examens

forsle Prbve, og ligeledes ved samme Examens anden

Prove, erlægges 2 Rbd. Sblv, hvoraf \ Rbd. tilfalder

det philosophiske Fakultets Decanus og 1 Rbd. Pedel-

lerne til lige Deling; dog bliver, i Overeensstemmelse

med allerhbieste Reskript af 11. Mai 1775 § 2, af den

Decanus tilkommende Andeel for begge Examina aarlig

af ham at udrede 60 Rbd. til den academiske Fond og

$0 Rbd. til Pedellerne. — 2. For særskilt Prbve i Ma-

tematik, i Henhold til Vor allerhbieste Resolution af

*; Mai 1832 § 3, og for særskilt Prbve i Hebraisk, for

dem, som ikke have opgivet dette Fag ved den philo-

J°gisk- philosophiske Examens fbrste Prove, men senere

aSte at indstille sig til theologisk Examen, 1 Rbd. 64 Sk.

Solv, hvoraf \ Rbd. tilfalder det philosophiske Fakultets

D eeanus, og 64 Sk. Pedellerne til lige Deling.

G. Ved theologisk Examen erlægges 8 Rbd. Sblv,

hvoraf tilfalder:

der* academiske Fond . 2 Rbd.
s°gnepræsten ved Trinitatis Kirke .... 2 —
Notarius 2
Pe<*ellenie til «Se DelinS . . . 2 -

g Rb(J

Ved den juridiske Examen erlægges:

ved den fuldstændige juridiske Examen 8 Rbd.
Solv, hvoraf tilfalder:

de& academiske Fond , . . . . 2 Rbd.
SoSnepræsten ved Trinitatis Kirke .... 2 —
Notarius 2

Pedellerne
til lige Deling 2 -

2
)
ved den juridiske Examen for Ustuderede 8 Rbd.

Solv, hvoraf tilfalder:
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4839. det juridiske Fakultet 4Rbd.

11. Januar. Notarius 2 —
Pedellerne til lige Deling 2 —

g

E. Ved den forenede medicinsk-chirurgiske Examen

erlægges til Universitetet 40 Rbd. Sblv, hvoraf tilfalder:

det medicinske Fakultets Decanus . . . . 6 Rbd.

Notarius 2 —
det medicinske Fakultets Pedel 2 — ^

F. Ved den philologiske Embeds -Examen erlæg-

ges 8 Rbd. Sblv, hvoraf tilfalder:

det philosophiske Fakultets Decanus ... 4 Rbd.

Notarius 3 —
Sognepræsten ved Trinitatis Kirke .... 2 —
-Pedellerne til lige Deling 2 —

g

G. Ved den ifblge Vor allerhbieste Resolution af

7. September 1838 under Universitetet henlagte almin-

delige Forberedelses-Examen erlægges . . 6 Rbd. Sblv,

hvoraf tilfalder:

det philosophiske Fakultets Decanus ... 4 Rbd.

de examinerende Professorer 3 —
den academiske Fond 4 —
Pedellerne til lige Deling 4 —

^

III. Ved Promotioner til academiske Grader erlægges:

A. Ved Doctor-Promotioner 80 Rbd. Sblv,

hvoraf tilfalder:

de censurerende Professorer 40 Rbd.

Universitetets Rektor 40 —
vedkommende Fakultets Decanus .... 20 —
Pedellerne til lige Deling 4 — ^
B. Ved Licentiat- og Magister-Promotioner 20 Rbd. Sblv,

hvoraf tilfalder:

de censurerende Professorer 8 Rbd.

Universitetets Rektor . . . 4 —
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vedkommende Fakultets Decanus .... 4Rbd. 1839.

Pedellerne til lise Deling 4 — nA D . , II. Januar.
° ° 20 Rbd.

Ved Magisterconferents 4 Rbd. Salv, nemlig:

M del philosophiske Fakultets Decanus . . 2 Rbd.

til Pedellerne til lige Deling ..... ... 2 —
4 Rfad

IV. For Udfærdigelsen af Testimonium publicum

erlægges 12 Rbd. Solv, hvoraf tilfalder:

Universitetets Rektor 3 Rbd. »Sk.

Sognepræsten, Capelianen, Klok-

keren og forste Graver ved Tri-

nitatis Kirke, de to Forste hver

72 Sk., de to Sidstnævnte hver

24 Sk., ialt 2 —
vedkommende Fakultets Decanus 2 — » -

vedkommende Fakultets Notarius » — 24 -

forste Pedel 2 — 32 -

anden Pedel . . . 1 — 40 -

Expedilionsomkostninger \ » - ^ Rbd

hvorved den Metropolitanskolen hidtil tillagte Andeel af

Gebyret (24 Sk.) bortfalder.

Forpligtelsen til at lose Testimonium publicum paa-
uSger alle dem, som, efter at have bestaaet i en Em-
kedsexamen ved Universitetet, ansættes i nogetsomhelst

Ebbede ifolge Vor allerhbieste Resolution, hvad enten
de paa saadant Embede erholde Vor kongl. Bestalling
eller ikke, og uden Hensyn til, om der til det Embede,
lJ l hvilket de udnævnes, udfordres nogen Embedsexamen
e^er ikke; dog skulle de medicinsk-chirurgiske Candi-
dater, som have underkastet de*m den ved Vor aller-

meste Plakat af 30. Januar 1838 paabudne forenede

Medicinsk-chirurgiske Examen, være fritagne for denne
Forpligtelse.

V. De ved de forskjellige Examina forefaldende
d§ifter skulle for Fremtiden udredes af den acade-
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1839. miske Fond, istedetfor, som hidtil, af Communitetets

Kasse.

VI. Den i Universitetets Fundals af 7. Mai 1788

Gap. II, §§ 3, 5 og 6 foreskrevne Indretning med Privat-

Præceptorer skal for Fremtiden være aldeles afskaffet.

VII. I Henseende til Decanats-Indtæsternes Oppe-

bbrsel i det philosophiske Fakultet ville Vi allern., at

det indtil videre skal forblive som hidtil.

Endelig bemyndige Vi allernaad. Vor Direction for

Universitetet og de lærde Skoler til, angaaende fore-

staaende allerhbieste Bestemmelser at lade udgaae den

fornbdne Bekjendtgjbrelse. — Kjbbenhavn den \\. Ja-

nuar 1839 i

n. januar. Capitelstaxt for Norder-Amtets fire Sysseler,

fra Medio Mai 1839 til samme Tid 1840. Frede-

riksgave den 17. Januar 1839. Islandsk: Afskrift

efter et Original -Aftryk som Schema, med udfyldte Tal.

Gapituls-Taxti fy ri r Hunavatns, Skagafjaroar, Vaola

og J)ingeyjar syslur i Islands Norbur- amti, gildandi fra

mioju Maji månabar 1839 til sbmu tibar 1840.

A. Nr.

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

Rbd. ltbsk. Kbd. Iibsk. Rbsk.

I
2

. . ... 35 41 35 41 28 '/a

24 3 19

3 . . . ... 5 7 30 35 24 «/a

4 . . , 29 4 23 V«

32 24 26

28 48 23

24 1 19

') Denne Resolution er meddeelt Consistorium ved Universi-

tets -Directionens Skrivelse 2. Februar 1839. Copieb. for

Univers, og Skolerne 1839, Nr. 111.

2
) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1-3).
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A. Nr. 8

- 9

B. Nr. 10

— 11

C Nr.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30
F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37
G

« Nr. 38

— 39

- 40

- 41

- 42

- 43

Meoalvero å

Silfurmvnt.
*

Hundrao. Alin

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

13 84 13 84 11

10 36 13 .80 11

» 20 25 » 20
x

17 21 24 17

n 18'/* 23 12 18Va

» 167» 20 60 16'/a

i 29 9 6 7

17 10 60 8'A

2PA 6 69 5 7a

» 8 10 » 8

49 10 20 8

66 10 30 8

u 31 38 72 31

l> 21 26 24 21

4 ft 24 i 19

3 74 22 60 18

3 71 22 42 18

3 3 18 18 14 "a

3 24 Va 19 51 157a

1 24 18 72 15

1 32 20 » 16

1 29 19 51 15'/a

1 13
'/* 17 107a . 13 Va

3 897« 15 70 127a

2 70% 16 39 13

2 33 y* 14 9 1 17a

1 88 15 32 12Va

1 44 17 48 14

2 32 14 » 11

1 7 17 48 14

2 40 »A 14, 51 117a

24 10 D 8

2 70 'A 32 78 26

» 54 27 21 Va

80 Va
f

» • 16

l 10 • 2PA

1839.

17. Januar,

hverju hundraoi og hverri alin 1

tyrtbldum landaurum verfcur:
EP l»r Litr. A, eour f frftu 25.74

— B, i ullu, smjtfri og t61g 22.48

20 Va

18
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1839. Eptir Litr. G, i ullar lovinnu . . . 15.23 12

17. Januar.
— D, - fiski 21.34 17

— E, - ly-si 18.81V2 15

— F, - skinnavbru .... 45.76V« I2V9

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 19 Rbd. 88 Sk. [og alin] 16 Sk.

Fribriksgåfu J>ann 17. Januarii 1839.

B. Thorarensen. Eptir constilution

H. Thorlacius.

17. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Sondermula

Sysselerne i Oster-Amtet, fra Medio Mai 1839 til

samme Tid 1840. Frederiksgave den 17. Januar

1839. — Islandsk: Afskrift efter et Original-Aftryk som

Schema, med udfyldte Tal. — Taxten anfores som bekjendt-

gjort i Norder-Mula Syssel.

Gapituls-Taxti fyrir Norbur- og Subur-Mula syslur

i Islands austur-amti, gildandi fra mibju Maj i månabar

1839 til sbmu tibar 4840.

A. Nr. 1 1

— 2

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7 ,

— 8

— 9

— 10

Silfurmynt. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

24 62 24 62 197a

4 5 24 30 19 'A

4 72 28 48 23

3 69 29 72 24

2 61 31 60 25 '/i

3 42 27 48 22

2 23 22 38 18

13 59 13 59 11

10 64 V» 14 22 11 Va

a 18 22 48 18

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anfBrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1—3).



Capitelst XT FOR OSTER-ÅMTET. 317

Silfurmvnt.
w

Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Kbd. Rbsk. Rbsk.

B. Nr. 11 • • • . . . 16 20 16

— 12 • • • • . . . 19 23 72 19

— 13 • • • . . . 16 20 u 16

C Nr. 14 • • • • ... 29 9 6 7

— 15 • • • • ... 18 11 24 9
- 16 « » # • . 1 . 27 y. 8 57 7

— 17 • • • 4 8 72 7

— 18 • • • • . . . 66 Va 11 74 9'/*
•

— 19 • • • • . . i i 'A 15 22 y. 12

— 20 • • • • ... 37 46 24 37

— 21 • • • . . • 29 '/a 86 84 39 y»
9

B. Nr. 22 24 B 19

— 23 • • • * . . 3 92 23 72 19

— 24 9 • 9 « , . 3 92 23 72 . 19

— 25 • • • . . 2 63 15 90 13
*

— 26 • • • • . . 3 30 19 84 16

E. Nr. 27 • • • • . . 1 24 18 72 15

— 28 • • • . . 1 29 19 49 is y«

— 29 * . . 1 25 7* 18 94 y2 15

— 30 • • • • . . 1 32 20 II 16

F. Nr. 31 • • • • . . 3 89 ya 15 70 Wh
— 32 • • • • . . 3 11 18 66 15

— 33 W 9 • i . . 2 31 13 90 11

— 34 • • • % . . 1 68 13 64 il

— 35 • • • • . . i 88 ya 16 78 137-i

— 36 • • • . . 2 78 16 84 13 '/a

— 37 • • • • 17 48 14

G. Nr. 38 • • m | . . 2 4i »/, 14 57 11 Va

— 39 • • • • ... 72 i 30 » 24

— 40 . . . 3 4 1

/« 36 54 29

- 41 9 9 ... 55 27 48 22

- 42 ... 92 1 1 18 '/a

- 43 • • • . . 1 i II 19

1839.

17. Januar.

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri aliu i fyr-

UJldum laadaurum verour:

EP lir Litr. A, eour i friou 24. 6 *9

— B, — 1 ullu, smjori og télg 21.54 17

" G, — i ullar tévinnu. . . 18.45V* 15

— D, — i fiski 21.44Va 17
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Eptir Litr. E, i lysi 4 9.30 15Va

— F, — skinnavoru .... 46.16 V2 13

En meoalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir meoalvero allra mebalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 47 Sk. [og alin] 16 Sk.

Frioriksgåfu l>ann 17. Januarii 1839.

B. Thorarensen. - Eplir constitution

H. Thoiiacius.

januar. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Sportler for Paategning af Skibs-

papirer. Khavn den 19. Januar 1839. — Anféres

som publiceret i begge Mula Sysselerne 1840. — Rentek. lsl.

Copieb. 13, Nr. 592.

Foranlediget ved Retsbetjenternes Paategninger paa

de hertil indsendte Sbpasse til Islands Beseiling, er

Sporgsmaal opstaaet om, i hvilke Tilfælde de efter

Bestemmelserne i den 62. § i Sportelreglementet 4 0.

Septbr. 1830 ere berettigede til at beregne sig 16 Bbsk.

pr. Commercelæst af de Skibes Drægtighed, hvis Pa-

pirer de paategne. — Kammeret har i Anledning heraf

brevvexlet med det danske Cancellie, hvorigjennem

Sportelreglementet af 40. Septbr. 1830 er emaneret,

og efter hvad bemeldte Gollegium nu i Skrivelse af

27. i f. M. har yttret, skulle vi ikke undlade tjenstligen

at melde Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efterretning

og fornbden Bekjendtgjorelse for Byfogden i Reykevig

og Sysselmændene i det Dem allern. betroede Amt, at

Retsbetjentene ikkun ere berettigede til at beregne sig

16 Sk. pr. Commercelæst af Skibenes Drægtighed, naar

disse ikke alene udlosse deres fulde Gargaison-Ladning,

men ogsaa indtage deres hele Retour-Ladning inden

samme Retsbetjents Distrikt. — Rentekammeret den

19. Januar 4 839 1
.

') Ligelydende Skrivelse til Amtmændene i Island. Copieb

sst. Nr. 593—594.
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Kongelig Resolution ang. Orgel til Domkirken ^39.

i Reykjavik, samt Dobefond af Thorvaldsen.

Khavn den 23. Januar 1839. — I Rentekammerets

Forestilling 15. Januar bemærkes, at Stiftamtmand Barden-
fleth havde i et Andragende yttret, at det allerede i længere

Tid havde været et levende Onske blandt Reykjavik Byes

Indvaanere, at Domkirken maatte forsynes med et Orgel, deels

tor at foroge Gudstjenestens Hoitidelighed, deels for at ud-
brede Sands for og Lyst til Musik. Den Hovedhindring, at

^an ikke havde en duelig Organist, var nu hævet, da Pétur

Guojdnsson, en islandsk Dimissus, havde faaet Uddannelse

Paa Jonstrup Seminarium, og navnlig Underviisning i Musik.
Paa en udgaaet Indbydelse havde man tegnet sig for244Rbd.
i frivillige Bidrag til Anskaffelsen af et Orgel. Stiftamtmanden

havde derfor indstillet, at et lidet men godt Orgel maatte
blive anskaffet til Kirken. Kammeret yttrer ogsaa, at Kongen,
s°m Eier af Domkirken, vil finde Anledning til at bevilge et

Passende Tilskud til Orgelets Anskaffelse, især da Kirken vilde

erholde en anden væsentlig Forskjonnelse derved, at Confe-
lentsraad Thorvaldsen havde andraget ved Kammeret om, at
en dobefond i Marmor, hvilken han for nogle Aar siden har
forfærdiget som en Gave til Domkirken, maatte til Foraaret
b^ve opsendt og anbragt efter Bestemmelsen. — Efter Over-
lag vilde et Orgel af den passende Beskaffenhed koste 500
^bd., foruden Flytning og Opstilling, som man ikke nu kunde
eregne. Det var derfor Spbrgsmaalet, hvorvidt de tilbudte

idiag skulde modtages eller ikke. — Rentek. Relat. og Resol.
Pr°t. 1839 A, Nr. 24.

Vi tillade allern., at der til Reikevig Domkirke
Paa Vort Land Island anskaffes et passende Orgel for
et Belbb af omtrent 500 Rbd. rede Sblv. Og maa,
1Vad der til dets Anskaffelse, Transport og Opsættelse
me^gaaer mere, end de dertil af Reikevig Byes Ind-

ianere tegnede Bidrag ialt 244 Rbd. rede Sblv. ud-

^
es af den islandske Jordebogskasse. Derhos bevilge

1 %e allern., at Bekostningen ved Transporten og
Anbringelsen af den af Conferentsraad Thorvaldsen til

Meldte Domkirke skjænkede Dobefond maa afholdes
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1839. af bemeldte Jordebogskasse. — Kjbbenhavn (jen 23.

„6*T^" Januar 4 839 a
.

23. Januar.

29. Januar. Bekj endtgj oreise ang. nærmere Bestemmelser

for Sportlerne ved Kj obenhavns Universitet. Khavn

den 29. Januar 1839. — Udkommen fra Directionen

for Universitetet og de lærde Skoler, som BekjendtgjoTelse af

den kgl. Resolution af 11. Januar 1839 (see ovenf. S. 310-314).

Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4*«. Coll. Tid. for 1839,

S. 148-150. Qvart-Forr. for 1839, S. 7-8. Schou XXII,

299—801.

so. Januar. Kongelig Resolution ang. Afhændelse af en

Thorchilii Legat tilhorende Jord. Khavn den

30. Januar 1839. — see Canc. Skriv. 9. Februar 1839.

Canc. 1. Depart. Forestill. 1839, Nr. 27. — Algreen-Ussings

Reskriptsamling 1839, S. 35.

5. Febr. Cancellie-Plakat ang. Ophævelse af Afdragsret

med Brasilien. Khavn den 5. Februar 1839. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1839. —
Canc. 3. Dep. Registr. 1837—1839, fol. 393 (1839, Nr. 1442).

Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1839, S. 13.

Coll. Tid. for 1839, S. 105-107. Schou XXII, 303.

Cancellie-Plakat angaaende Ophævelsen af Afdrags-

retten mellem Kongeriget Danmark og Keiserdommet

Brasilien.

Det har under 23. f. M. behaget H. Maj 4

.
Kongen

allern. at resolvere saaledes:

') Med Rentek. Skriv. 20. April 1839 til Stiftamtmand Bar-

denfleth oversendes Thorvaldsens Døbefond til Reykjavik

Domkirke. Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 755. — Orgelet

derimod, til en Priis af 518 Rbd. 64 Sk., er opsendt med

Rentek. Skriv, til Stiftamtmand Bardenfleth 7. April 1840,

hvorved ovenmeldte Resolution communiceres. — Rentek.

Skriv. 13, Nr. 1378.
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?(
V? ville allern., at Erlæggelsen af Sjette- og Tiende- 1839.

penge af de Arvemidler og andre Kapitaler, der udfores "T^T
fra Vort Kongerige Danmark til Keiserdommet Brasilien,

bortfalder, saalænge ingen lignende Afgift i Anledning

af Arvs eller anden Formues Udforelse fra bemeldte
i

Keiserdomme til Danmark finder Sted".

Hvilket herved kundgjores til fornoden Efterretning

for alle Vedkommende. — Det kgl. Danske Cancellie

den 5. Februar 1839.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 9. Febr.

Island, ang. Afhændelse af en af Thorchilii Le-

gats Jorder. Khavn den 9. Februar 1839. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1839, Nr. 338.

Biskoppen over Sjællands Stift har til Gancelliet

indsendt Hr. Stiftamtmands Skrivelse af 9. September

f. A., betræffende Salget af den Thorchilii Borneskole-

Legat tilhbrende Jord Drangshlid i Rangervalle Syssel.

Efter at Gancelliet har foredraget H. Maj 1
. Kongen

Sagen, har det behaget Allerhbistsamme under 30. f. M.

at bifalde, at den ommeldte Jord Drangshlid med til-

hbrende Qvilder maa afhændes for de paa samme gjorte

Auctionsbud til Belbb i Alt 1682 Rbd. 28 Sk. r. Sblv,

der, forsaavidt Kjoberen af Jorden ei foretrækker, i

Overeensstemmelse med Auctions-Conditionerne, at lade

2
/a af Kjbbesummen blive indestaaende i Ejendommen,

mod derfor at udstede en fbrste Priorilels-Panteobliga-

tion og svare 4 pCt. i aarlige Renter, blive at gjore

frugtbringende paa den Maade, som er fastsat for Umyn-

diges og offentlige Stiftelsers Midler. — Hvilket herved

tjenstl. tilmeldes Hr. Sliftamtm. til behagelig Efterret-

ning. — Det kongel. Danske Cancellie den 9. Februar

1839 \

') s. D. Canc. Skriv, til Biskoppen over Sjællands Stift, som

Medbestyrer af Thorchilii Legat, af samme Indhold. —
Canc. 1. Depart. Brevb. sst.

xi. n. 21
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1839. Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai
i^Febr.

1839 til samme Tid 1840. Islands Stiftamtshus og

Laugarnes den 14. Februar 1839. — islandsk:

Original og Original- Aftryk, 2 Bl. i 4 to
., trykt paa offentlig

Bekostning i Vido* Kloster 1839. Jevnf. Sig. Hansen:
tt
Um

verolagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2,

234 ff. — Denne Taxt anfores som publiceret i Reykjavik,

samt i Skaptafells og Arnæs Sysseler 1839.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfjaroar, Gullbringu og

Kjésar, Arness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavikur kaupstao, i

Islands suour-amti, gildandi fra mioju Maji månaoar

1839 til somu lioar 1840.

Vtfru og aura Silfurmynt. å landsvisu-hdr. erfålal.

tegundir.

A. Nr. 1 »

— 2 .

— 3 .

— 4

— 5 .

— 6 .

— 7 .

— 8 .

— 9 .

B. Nr. 10 .

— 11 .

— 12 .

— 13 .

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

Rbd. Ubsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

. 27 9 27 9 21 */3

3 60 21 72 1775

92 29 72 2375

. 3 59 28 88 23

62 30 48 247&

44 27 64 22

. 2 37 1 » »

12 11 12 9

. 7 24 9 40 Vl;i

17 21 24 17

15 18 72 15

19 23 72 . 19

15 18 72 15

• » 24 » »

19 11 84 9'A

32 » » »

5 9 36

63 a »

. 1 8 » *

39 D 1

29 ') U

'

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten f° r

Sonder-Amtet af 8. Februar 1837, ovenf. S. 11—14.
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VcJru og aura Silfurmynt. a landsvisu hdr. er få lal.

tegundir.

— 23 • •••••
— 24

— 25

— 26

— 28 . . .

— 29 , . .

— 30 . . .

32

33

34

35

36

37
G

- Nr. 38 ..... . 2

- 39

- 40

- 41

- 42

43

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

2 60 15 72 1275
os 13 lo 7o 15

2 94 17 84 14 1/14 73

2 Ci å84 17 24 1374
CX
2 66 lo 12 13
1
l 11 16 69 13'/3

1 20 lo 12 14 1/14 72

1
1 27 19 19

1 * 1 /

lo'/a

1 25 18 87 15

4 38 17 56 14

3 46 20 84 162
/s

2 69 16 n/t30 13

2 53 20 40 16 '/s

1 67 20 36 16 Vs

69 lo 80 13

ft 5 12 48 10

2 52 •

1 5

1 88 •

1 • »

» 66 •

• 85 •

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i fyr-

tøldum landaurum verbur:

A, e&afrftu 23.26 18Ve

B, — ullu, smjoriogtélg 20.60 16V«

G, — ullar lévinnu . . . 10.60 8V«

D, — fiski 17.15 13 2
/a

E, — tysi 18.22 UV»
— skinnavdrum . . . 17.73 UVs

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

S]6rir hcifubmebalverb allra mebalverba
[hdr.] 47 Rbd. 91 Sk. [og alin] UVa Sk.

I>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptlr Litr
- A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardugum;

21 *

1839.

14. Febr.
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1839. Eptir Litr. A: h'ka 6 sauoir J)révelrir og eldri å haust;

'yT^TT^ enn bå 8 sauoir tvævelrir eins.
14. Febr.

eoa 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar.

Piilsheslur 5 til 12vetraeins, ifardogum;

enn J)å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, e«ba

3A hundrabs, svo lVs verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjérMngar af ullu, smjori eba t61g,

i hundrab.

— C: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 pbr

sjévetlinga, hundrab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fj6rcungar nautaskinna hundrab;

eins 6 fj6rbiingar af kua-, hrossa-

og sela-skinnum ; 8 fjéroiingar saub-

skinna og 12 fjérbiingar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Islands stiptamtshiisi og Laugarnesi J)ann 44. Fe-

bruarii 1839.

Bardenfleth. Steingrimur Jénsson.

u. Febr. Gapitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Hføi

1839 til samme Tid 1840. Vester-Amts Comptoir

den 14. Februar 1839. — Islandsk: To Afskrifter

efter Original- Gjenparter, trykte som Schema hos Schultz *

Kjobenhavn og ved Udfærdigelsen fyldte med de passende

Tal, 2 Blade i 4*°.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells*

ness, Dala, Baroaslrandar. Isafjaroar og Stranda sfsluf

f fslands vestur-amti, gildandi fra mioju Maji månaoar

4839 til sorau U6ar 1840.
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V6ru og aura

tegundir.

A. Nr. 1

>

— 2

— 3
— — 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9
B - Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18 .... .

— 19

— 20
-- 21

Silfur. å landsvisu hdr. er[ml al

— 23

— 24

— 25

— 26
E

- Nr. 27 i

— 28 . .

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

28 47 28 47 23

3 83 Va 23 21 18Va

5 63 33 90 27

3 92 31 64 25 '/a

2 73 Va 33 18 26 Va

3 80 '/a 30 68 24 Va

2 63 » • 1

13 54 13 54 11

9 80 13 11 10 V*

I) 17 21 - 24 17

15 18 72 15

| 18Va 23 12 18 Va

D 16'/a 20 60 16 '/a
/

i) 1)

•

i 14 8 72 7

30 »
• — ,

»

o 10 8

i 45 9 i)

» 92 »

30 )> u

u 22 D »

l) 18 »
/

3 15 18 90 15 '/s

3 » 18 l) 142
/5#

2 62 15 84 122
/3

2 51 15 18 12 '/c

1 8 16 24 13

1 22 18 42 14 3
/4

1 22 18 42 14 3
/<•

1 15 17 33 14

4 23 16 92 18Va•

3 34 »

2 61 - • •

& il

1 62 »

2 72 n

5 »/i i

1839.

14. Febr,

3 Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet den 13. Febr. 1837, see ovenf. S. 16—18.

L
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1839. VtJm og aura Silfur. å landsvisu hdr

14. Febr. tegundir. Kbd. Rbsk. Rbd. Kbsk.

G. Nr. 38 . . • . . . 2 32 »

» — 39 ... . • • • 52 » »

— 40 ... . . . 1 91 » i

— 41 ... . . . 1 20

— 42 ... . 64

— 43 ... . . . 1 8

Rbsk.

Mebalverb å hverju huudrabi og hverri alin

fyrtoldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eba fribu 25.94

— B, — ullu, smjori og télg 20.90

— C, — ullar t6vinnu %. . . 9.36

— D, — fiski 47.19

— E, — lysi 17.59

— F, — skinnavorum . . . 16.92

203
/4

1

6

8
/4

A 38/4

44

43 1
/*

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meb 6,

gjorir hbfub mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 4 8 Rbd. 1 Sk. [og alin] 4 4 3
/& Sk.

|>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, ifardogum;

Hka 6 saubir J>révelrir og eldri å haust;

enn J)å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ifardogum;

enn {)å hryssa å sama aldri, 90 alnir, eba

8
/4 hundrabs, svo IV3 verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fjérbungar af ullu, smjori eba

t61g, hundrab.

— G: — 60 por eingirnissokka, eba 180 p° r

sj6vetlfnga, hundrab.

— D: — 6 væltir af sérhverri fiskitegund,

|?ar tilnefndri, hundrab.
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Eptir Li.tr. E: gjSrå 1 tunna, eoa 120 pollar lysis, hdr. 1839.

— F: — 4 fjéroungar nautsskinna, hundrab.
i4*^p^

é

Islands vestur-amts cont6ri, Jjann 14. Februar 1839.

Thorsteinson. P. Pétursson.

General-Toldkammer- og Commerce - Collegii 23. Febr.

Skrivelse til Rentekammeret, ang. Tilkj obs-Afgift

af Skibe. Khavn den 23. Februar 1839. —
*ee Rentek. Skriv. 16. Marts 1839.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 23. Febr,

Island, ang. chirurgiske Candidaters Fritagelse

for at lose Testimonium publicum. Khavn den

23. Februar 1839. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1839,

Nr. 688.

Efter at Cancelliet havde modtaget de af Hr. Stift-

amtmand under 2. Septbr. f. A. hertil indsendte tvende -

Sknvelser fra Distrikts- Chirurg S. Thorarensen, hvori

han anfbrer de Grunde, paa hvilke han anseer sig fri-

taget for at indlose Testimonium publicum, tilskrev man
under 26. Januar d. A. i denne Anledning den kongl.

Direction for Universitetet og de lærde Skoler, som

derefter har tilmeldt Collegiet, at den til ham gjorte

Opfordring, at indlose fornævnte Testimonium, som en

Folge af det saaledes Oplyste vil bortfalde 1
.

Hvorom man tjenstl. skulde anmode Hr. Stiftamlm.

°ni at meddele Distriktschirurg Thorarensen Underret-,

aing. — Kjobenhavn den 23. Februar 1839.

') Th. havde nemlig ikke taget Examen Artium, og var der-

for ikke indskreven som Student; tillige havde han ind-

last Examens- Vidnesbyrd fra chirurgisk Academie, hvor

han den 2. April 1834 og fblgende Dage havde taget

Examen chirurgicum.
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i S39. Missions - Collegii Skrivelse til det Danske

2^®^ Cancellie
,

ang. en Gave til Missionsvæsenet.

Khavn den 24. Februar 1839. — i denne Skrivelse

underrettes Cancelliet om, at Herredsprovsten i Skagafjords

Syssel, Benedikt Vigfusson, har givet til Missionsvæsenets

Fremme 100 Rbd. rede Soiv. — Coll. Tid. for 1839, S. 255.

Algreen-Ussings Reskriptsamling for 1839, S. 51.

5. Marts. Directioneil for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til det medicinske Fakultet,

ang. Sporgsmaalet om Adgang for en chirurgisk *

Gandidat til medicinsk Examen. Khavn den 5.

MartS 1839. — Copieb. for Universitetet og Skolerne

1839, Nr. 294.

1 Skrivelse af 22. Januar d. A. har det medicinske

Fakultet, ved at fremsende et Andragende, hvori Cand.

Chirurg. J. Hjaltelin ansøger om at maatte stedes til

medicinsk Examen til næste Fora ar, uagtet han ikke er

academisk Borger, yttret, at § 2 i Piak. 30. Januar 4 838,

hvorpaa han stoller sin Ansbgning, vel kan fortolkes

som om den talte for samme, men da det paa den

anden Side ikkun er tilladt dem, der have absolveret

begge Examina, Artium og Philosophicum, at under-

kaste sig den medicinske Examen ved Fakultetet, har

samme udbedet sig Directionens Bestemmelse i denne

Henseende,

l Anledning heraf undlader Directionen ikke tjenstl.

at melde Fakultetet, at den af Cand. Hjaltelin paabe-

raabte § i Plakat. 30. Januar 4838 ikke kan hjemle

ham den attraaede Adgang til, skjondt ikke academisk

Borger, at indstille sig til den medicinske Examen,

som endnu i næste Foraar vil blive afholdt, eftersom

den i Paragraphen gjorte Undtagelse fra den alminde-

lige Bestemmelse, at i Fremtiden ikkun vil blive afholdt

den forenede lægevidenskabelige Examen, ikke kan
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antages at have haft til Hensigt at medfbre nogen For- 1839.

andring i de hidtil gjeldende Regler om den medicinske "T^^^T
Examen.

1 Overeensstemmelse med Foranforte, som ogsaa

er tiltraadt af det kgl. Danske Cancellie, med hvilket

Directionen denne Sag angaaende har brevvexlet, skulde

man derfor tjenstl. have velbemeldte Fakultet anmodet

°m, at tilkjendegive Candidat Hjaltelin, at ham ei kan

tilstedes Adgang til den forestaaende medicinske Examen.

Den indsendte Ansogning med Bilage folge hos-

lagte tilbage. — Den kongl. Direction for Universitetet

°8 de lærde Skoler den 5. Marts 1839.

Rentekammer - Skrivelse til Kjobmand Carl i6. Marts

Franz Siemsen, ang. Andragende om Fritagelse

for Tilkjobs-Afgift af Skibe. Khavn den 16. Marts

1839. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 681.

I en hertil indkommen Ansogning har Hr. Kjob-

mand G. F. Siemsen anholdt om Fritagelse for at er-

tagge den for Skibe, der erhverves fra Udlandet, paa-

budne Afgift af et Skib paa 25—30 Commerce-Læster,
Som De agter at lade bygge i Norge eller Finland, for

at lade det hvert Foraar gaae op til Island med Lad-
nin

g, tilbringe Sommeren og J^fteraaret sammesteds
med Beenhavkalvefiskerie, og derefter relournere med
Ladning.

Efter at Kammeret har tilstillet General-Toldkammer
°g Commerce-Collegium denne Sag, som horende under
Sammes Ressort, til Afgjorelse: har bemeldte Collegium
Qu med Skrivelse af 23. i f. M. tilmeldt os, at da For-
0rdm 1. Mai 1838 § 49 (for Hertugdømmerne § 447)
sa a bestemt angiver, i hvilke Tilfælde Skibe til Fiskerie
enten ganske

' eller tildeels ere fritagne for at svare
Afgiften af tilkjobte fremmede Skibe, og da der af Dem,
W Fordeel for en Undtagelse, forsaavidt Deres Skib
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1839. tillige skal fare med Ladning, ikke ere anfbrte saa

wT~m^T relevante Omstændigheder, at samme kunne begrunde

et allerunderd. Andragende desangaaende, saa kan der

ikke foretages noget Videre i Anledning af forbemeldte

Ansbgning. Dette meldes Dem herved til Efterretning.

— Rentekammeret den 4 6. Marts 4 839.

22. Marts. Rentekammer-Plakat ang. Tilfflrsel tii Island

af tilhuggede Træbygninger m. v. Khavn den

- 22. MartS 1839. — Anfbrt som publiceret 1 839 i Gull-

bringu og Kjosar Syssel, samtpaa Vestmannoerne; 1840 i Skap-

tafells, Arnæs, Borgarfjords , Snæfellsnæs
,
Dala, Isafjords og

• »

alle Sysseler i Nord- og Oster-Amtet. Rentek. Exped. Prot.

1839, S. 61-62, Nr. 76b
. Original-Aftryk hos Schultz, to Blade i

4*°. Forste Side Titelblad, den danske Titel overst, derunder den

islandske, det Ovrige af Titelbladet dansk. Paa den anden Side

den danske Text med Underskrifter, paa tredie Side den islandske

Text uden Underskrifter; den fjerde Side blank. Colleg. Tid. for

1839, S. 289-293. Qvart-Forr. for 1839, S. 23—24$ Schou

XXII, 305-306. Islandsk: Original -Aftryk hos Schultz

med den danske Text, see ovenfor.

Plakat angaaende Bemyndigelse for Rentekamme-

ret IH, indtil videre, at meddele fremmede Stålers

Undersaatler Beseilingspasse til afgiftsfrit at indfore i

Island tilhuggede Træbygninger med samtlige til disses

Opfbrelse fornbdne Materialier og forarbeidede Be-

standdele.

Ligesom H. Maj 1
, ved allerh. Resolution *af 30. Mai

4 821, bekjendtgjort ved Rentekammer-Plakat af \. Juni

næstefter, allernaadigst har bemyndiget dette Collegium

til, indtil videre, at meddele fremmede Staters Under-

saatler Beseilingspasse til at indfbre Tbmmer og anden

Trælast i Island, uden deraf at erlægge den ved For-

ordningen af \\. September 1816, § 3, paabudne Af-

gift, men ibvrigt under de i denne Forordning fore-

skrevne Vilkaar, saaledes bar Allerhoistsamme, deels

for at fremme den som særdeles gavnlig ansete Op-
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førelse af Træbygninger i bemeldte Land, deels for at 1839.

befordre den fornbdne Overfbrsel dertil af Tommer i 22. Marts.

Almindelighed, endvidere allernaadigst meddeelt Rente-

kammeret Remyndigelse til, ligeledes indtil videre, at

udstede deslige Passe til fremmede Staters Undersaat-

ter paa Indforselen af tilhuggede Træbygninger med
samtlige til disses Opfbrelse fornbdne Materialier og

forarbeidede Bestanddele, saasom Muursteen og Kalk,

Beslag, Laase, Yinduesruder og Kakkelovne, m. v., Alt

uden at deraf erlægges den ovennævnte Afgift, men
forresten under samme Vilkaar, som i allerhbistbemeldte

Resolution af 30. Mai 1821 og Forordn, af 28. Decbr.

1836 ere fastsatte. Hvilket herved til alle Vedkommendes

Efterretning bekjendtgjbres. — Rentekammeret den 22.

Marts 1839.

Opio bréf, hvarmeo Rentukammerinu gefst mynd-

ugleiki til fyrst um sinn ab meodeila framandi velda

undirsåtum siglingarpassa til ån afgjalds ab innfæra i

Island tilhbggnar trébyggingar meb bllum til J)eirra sam-

setningar naubsynlegum efnum og simbubum tilfaungum.

Eins og Haus Hålign, meb allrahæslum urskurbi

a f 30. Mai 1821, auglystum meb renlukammersins opnå

bréfi af \\ t Juni næst J)areptir, allranåbugast hefir

gefib })vi myndugleika til ab mebdeila framandi velda

undirsåtum siglingarpassa til ab innfæra limbur og annan
lrjåfarm til Islands, ån }>ess ab greiba t>araf })ab i til—

skipunarinnar af 11. Septbr. 1816 § 3 uppåbobna afgjald,

en annars meb J)eim i tilskipuninni fyriskrifubu skilmålum,

svo hefir konungurinn, ab nokkru leyti til ab stubla til tré-

bygginga reisingar i nefndu landi, er ålizt sérlega nytsam-

leS> og ab bbru leyti til ab uppbrfa naubsynlegan flulni'ng

frångab af allskonar timbri fyrstum sinn, allranåbugast g'efib

rentukammerinu myndugleika til ab utgefa slika passa fyri

framandi velda undirsåta til innfærslu af tilhbggnum tré-

byggingum meb bllum til ^eirra samsetningar naubsynlegum
efnum og smibubum tilfaungum, svo sem mursteinum og
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1839. kalki, Ib'mum, Iasum, gluggaruoum og kakalénum m. fl.,

"^^'allt ån })ess ab hio fyrnefnda afgjald J)araf grei&ist, en

annars meo somu skilmalum sem i åour umgetnum allra-

hæsta urskuroi af 30. Mai 4 821 og tilskipuninni af 28.

Decembr. 4 836 eru åkveonir. Hvab eo hér meb auglysist

til åvi'sunar ollum hlutabeigendum. — Rentukammerio

t>ann 22. Martsf 1839.

23. Marts. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet
,
ang. Andragende om Op-

seiling af Flato i Norder-Syssel. Khavn den 23.

MartS 1839. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 699.

I Anledning af det med Hr. Amtmand Thorarensens

behagelige Skrivelse af 5. Oktobr. f. A. hertil indkomne

Andragende, hvori Sysselmand Arnesen har for Norder-

Syssels Beboere anholdt om, at det maatte blive Speku-

lanthandleren Predbjorn tilladt at opseile Flaloe, og der

at drive Handel, skulle vi ikke undlade herved tjenstl.

at melde til videre Bekjendtgjorelse for Sysselmand

Arnesen, at det Ansbgte efter Omstændighederne ikke

kan bevilges. — Rentekammeret den 23. Marts 1839.

27. Marts. Kongelig- Resolution ang. Fattigmedicin til

Lægen i Hunavatns Syssel. Khavn den 27. Marts

1839. — I Cancelliets Forestilling af 27. Marts anføres,

at Landphysikus, hvis Erklæring var indhentet, havde anseet

det baade passende og nbdvendigt, at den ved kongel. Resol.

15. Decbr. 1837 bevilgede Læge i Hunavatns Syssel fik den

stbrst mulige Leilighed til at forhjælpe de Fattige i dette Di-

strikt til fri Medicin, hvilket ogsaa var bifaldt af Sundheds-

Collegium og Rentekammeret. Canc. 3. Depart. Forestill. 1839,

Nr. 40. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1839, S. 84.

Vi bifalde allern., at den i Overeensstemmelse med

Vor allerh. Resolution af 15. Decembr. 1837 i Hune-

vands Syssel under Islands Nord- og Ost-Amt etablerede
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praktiserende Læge maa Jilstaaes Va Deel af de Nord- 1839.

Amtet forundte Fattigmedikamenler til Uddeling, imod ^T^TT""
derfor at aflægge aarligt Regnskab paa samme Maade,

som for Distriktschirurgerne er bestemt. — Kjobenhavn

den 27. Marts 1839 1
.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 2. April

Island, ang. Sporgsmaalet om Udvidelse tii Island

af nogle almindelige Lovbud fra 1834. Khavn

den 2. April 1839. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1839,

Nr. 1199—1202. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1839, S. 87—88.

Efter at det har været taget under Overveielse,

hvilke af de i Aaret 1834 gjennem Cancelliet emane-

rede Anordninger for Danmark der enten med eller

uden Modification maatte ansees anvendelige paa Is-

land, undlader man ikke Ijenstl. at melde, at ingen af

disse Anordninger er fundet at egne sig til Udvidelse

til bemeldte Land.

Hvad Plak. 14. Mai, angaaende Forandring i Straf-

fen for anden Gang begaaet Tyverie m. v., betræffer,

hvilken i Overeensstemmelse med Forordn. 24. Januar

A. § 1 ofr. § 2 er gjeldende for Island, med den

Forandring i § 1 og 2, som fornævnte Forordnings §4
g foreskriver, da har man, med Hensyn til, at der om
foie Tid vil kunne ventes en ny almindelig Tyvslov-

givning, ikke fundet det fornodent at foranstalte samme
°versat og trykt.

Derimod lader man indsluttet folge et Antal Exem-

plarer af Plak. 18. April og 23. Septembr., angaaende

Afdragsrettens Ophævelse respeclive med de Mexikan-

ske Slater og Belgien, hvilke ifdlge Reskr. 27. Mart3

Denne Resolution er meddeelt Amtmanden over Nord- og

Oster-Amtet, Rentekammeret og Sundheds-Collegium ved

Canc. Skriv. 13. April 1839. Canc. 3. Depart. Brevb.

1839, Nr. 1360-1362.
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4839. 4835 uden videre skulle være gjeldende i Island. —
^ApruT Det kongel. Danske Gancellie den 2. April 4839 1

.

6. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Alders -Bevilling for en Skole - Discipel. Khavn

den 6. April 1839. — Copieb. for Univ. og Skolerne

1839, Nr. 492.

1 Anledning af det med Deres Hbiærv*. Skrivelse

af 4. f. M. indsendte og anbefalede Andragende fra

Provst i Rangarvalle Syssel Sæmundsen, om, at hans

Elev Gudmund Bjarnesen, skjondt i en Alder af 21

Aar, maatte optages i Bessastad lærde Skole, vil Direc-

tionen, i Betragtning af Omstændighederne, have be-

vilget, at bemeldte G. Biarnesen maa fra næste Skole-

aars Begyndelse optages som Discipel i Skolen, forsaa-

vidt han ibvrigt i Sammenligning med de bvrige, der

dnskes indtagne i samme, befindes at have den for-

nddne Qvalification.

Delle, hvorom man under D. D. har tilskrevet Lec-

tor Johnsen, meldes herved Ijenstl. Deres Hbiærv. til

egen Underretning og til Bekjendlgjbrelse for Ansbgeren.

— Den kongel. Direclion for Universitetet og de lærde

Skoler den 6. April 1839 9
.

6. Apni. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Aldersbevilling for en skolesogende Discipel. Khavn

den 6. April 1839. — Copieb. for Univers, og Skolerne

1839, Nr. 490.

Ligelydende Cancellie-Skrivelse s. D. til begge Amtmæn-

dene og den islandske Landsoverret, Canc. 3. Depart.

Brevb. sst.

*) s. D. Directionens Skrivelse til Lector Theologiæ Johnsen

i Bessastad Skole af samme Indhold. Copieb. sst. Nr. 493.
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I Anledning af det ved Deres Hoiærv 8
. Skrivelse 1839.

af 4. f. M. indsendte Andragende om, at Thorvald / -V
D

c
6. April.

oodvarsen, som Direclionen tidligere har nægtet Adgang

til Oplagelse i Bessastad Skole, nu maalte forundes saadan

Adgang, uagtet han er i en Alder af 22 Aar, vil Direc-

tionen, i Betragtning af hvad der er oplyst om bemeldte

Discipels gode Fremgang og hans trængende Omstæn-

digheder, samt med Hensyn til Deres Hbiærv
t
. anbe-

falende Yttring, ikke nægte sit Samtykke til, at han

fra næste Skoleaars Begyndelse optages som Discipel

i Bessastad lærde Skole, forsaavidt han ibvrigt i Sam-

menligning med de Ovrige, der bnskes indtagne i Sko-

len, befindes at have den fornodne Qvalification.

Dette, hvorom man under. D. D. har tilskrevet Lector

Johnsen, meldes herved tjenstl. Deres Hoiærv. til egen

Underretning og til Bekjendtgjbrelse for Aspiranten. —
Den kongel. Direction for Universitetet og de lærde

Skoler den 6. April 1839 1
.

Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden over 6. April.

Island, ang. Suppleanter til den islandske For-

samling af Embedsmænd. Khavn den 6. April

1839. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 1265.

Hr. Stiftamtmand har, ved i Skrivelse af 5. f. M.

at indberette, at den ved allerh. Ordre af 22. August

f- A. befalede Commissions forste Samling af Dem er

berammet til den \1. Juni d. A.
,
forespurgt, om ikke,

1 Tilfælde at den ved allerhoistbemeldte Ordre til Med-

lem af Gommissionen beskikkede Landfoged paa Island

°S byfoged i Reikevig, Kammerraad Tvede, forinden

skulde være forflyttet fra dette Embede, den Embeds-

mand, der fungerer som Land- og Byfoged paa den

Tid, da Commissionen er samlet, bor indtræde i For-

l

) Direct. Skriv. s. D. til Lector Johnsen, af samme Indhold.

Copieb. sst. Nr. 491.
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4839. samlingen i Kammerraad Tvedes Sted. Hr. Sliflamtm.

6. April, har derhos, for det Tilfælde, at et eller andet af Com-

missionens Medlemmer ved Sygdom, Dodsfald eller

anden Aarsag skulde forhindres fra at mode, og For-

hindringen skulde indtræffe saa sildigt, at det ikke

blev muligt at indhente Gancelliets Bestemmelse, an-

gaaende hvorvidt nogen Anden, og da hvo skal ind-

kaldes i den Udeblivendes Sted
,

begjært Gollegiets

Bestemmelse i denne Henseende , i det De har yttret

den Formening, at dersom en af de Embedsmænd,

der som saadanne i meerbemeldte allerhoieste Ordre

ere nævnte som Commissionens Medlemmer (nemlig

Amtmændene, Biskoppen, Justitiarius i Landsoverretten

og Landfogden) skulde være forhindret fra at bestyre

sit Embede og mode i Commissionen, dette Hverv da

overlages af den, der paa Forsamlingens Afholdelsestid

bestyrer det vedkommende Embede, men at saafremt

Tilfældet skulde indtræde med et af de bvrige Med-

lemmer, der speciatim ere beskikkede (nemlig de tre

Sysselmænd og en Provst), den Udeblivendes Plads

da enten i det for den Gang afholdende Mode forbli-

ver ubesat, eller en anden i samme Stilling værende

Embedsmand indkaldes i hans Sted.

I Anledning heraf undlader man ikke, til behage-

lig Efterretning, tjenstl. at melde, at Man i det Hele

maa bifalde den af Hr. Stiftamtmand ytlrede Forme-

ning, dog saaledes, at naar en af de 3 Sysselmænd,

som ere Medlemmer af Commissionen, skulde blive

forhindret fra at mode, der da af Hr. Stiftamtm. bliver

at indkalde en anden Embedsmand, ikke blot i samme

Stilling, men ogsaa fra samme Amt, som den Udebli-

vende, dog efter foregaaende Conference med ved-

kommende Amtmand, ligesom De behageligen forelobig

maatte conferere med Biskoppen, saafremt der skulde

opstaae Spbrgsmaal om Tilkaldelse af en anden Provst

isledetfor Provst Arne Helgesen.

Slutteligen tilfGies , at saafremt Omstændighederne
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6. April.

skulde gjbre det umuligt at faae en eller anden Ude- 1839.

blivende betimelig remplaceret, bliver dog Forsam-

lingen, denne Omstændighed uagtet, at afholde af de

ovrige. — Det kongel. Danske Cancellie den 6. April

4839.

Cancellie-Skrivelse til Forsamlingen af island- 9. April

ske Embedsmænd i Reykjavik, ang. Udvidelse af

almindelige Anordninger fra 1835 til 1838. Khavn

den 9. April 1839. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1839,

Nr. isn..

Det har af Gancelliet været taget under Overvejelse,

hvorvidt nogen af de her igjennem emanerede Anord-

ninger for Danmark for Aarene 4 835 til 1838, begge

inelusive, med eller uden Modificalion kunde egne sig

u l at gjOres anvendelig for Island. Cancelliet finder

ikke, at med Undtagelse af: a) Plak. 17. Juni 1836

ang. Afdragsrels Ophævelse mellem Danmark og Bremen,

der ifolge Ueskr. 27. Maris 1835 ligefrem er anvende-
Ji8 paa Island; — og b) Plak. 25. Febr. 1837, hvorved

kundgjores en kongelig Resolution 4. Oktbr. 1799, der

]ndehoIder Afgjdrelse af adskillige Sporgsmaal med
Hensyn til Forordn. 27. Septembr. 1799 m. m., hvilken

ogsaa i Island maa være anvendelig, forsaavidt noget

a f de der omhandlede Tilfælde sammesteds maalte

forekomme, samt: — c) Plak. I.Novembr. 1837, inde-

holdende nogle nærmere Bestemmelser i Forordningen

om Trykkefrihedens Grændser 27. Septembr. 1799.

Andre af bemeldte Anordninger end den af 28.

Decembr. 1836, angaaende hvad der i Strandingstil-

fae lde skal iagttages, vil [ikke] finde nogen synderlig

Anvendelse paa Island, hvor de fleste vel endog lige-

frem maae ansees uanvendelige, men imidlertid har
man dog ikke villet undlade, ved at fremsende nogle

XI. li. , 22
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4839. Exemplarer af samtlige disse Anordninger, tjenstl. at

jp^tj"" anmode den Forsamling, der ifblge allerb. Reskript af

22. August 4 838 hvert andet Aar skal sammentræde i

Reikevig, for at deliberere over de vigtigere Island i

Almindelighed vedkommende Anliggender, om at tage

under Overveielse, hvilke Modificationer hiin særlig

nævnte Anordning maatte behbve ved sin Anvendelse

paa Island, samt hvorvidt der maatte være Grund til

ogsaa, om ikke ligefrem at udvide nogen af de ovrige

til Island, saa dog i Anledning af samme at tage nogen

tilsvarende Bestemmelse for delte Land, i hvilken Hen-

seende mulig Plak. 2. Novembr. J836 ang. Udvidelse

af Udpantningsretten, Forordn. 22. Novembr. 4 837 inde-

holdende nærmere Bestemmelser ang. den Selveier-

bonder ved Forordn. 4 3. Mai 4 769 hjemlede Testa-

tionsfrihed og Forordn. 29. Novbr. s. A., indeholdende

nærmere Bestemmelser om Jurisdictionsforholdene i

criminelle Sager m. v. især kunde komme i Betragtning.

Om Resultatet af veibemeldte Forsamlings For-

handlinger i den omhandlede Henseende udbeder man

sig tjenstl. Underretning meddeelt. — Det kongel. Dan-

ske Cancellie den 9. April 1839.

i6. April. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Behandlingen af Justits-Sager. Khavn

den 16. April 1839. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1839,

Nr. 1407.

Ved Skrivelse af 24. Febr. sidsti. har Hr. Stift-

amtmand tilstillet Cancelliet et Andragende, hvori Lands-

overrets-Assessor Johnsen har forespurgt, om Forordn-

af 24. Januar f. A., angaaende Criminalvæsenet paa

Island, kan ansees at indeholde nogen Hjemmel for,

at Juslits-Sager der kunne behandles polilieretsviis.

Idet Cancelliet nu med Herr Stiftamtmand niaa

være enigt i, at ansee det for hævet over al Tvivl, at
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den citerede Forordning ikke hjemler nogen Justits- 1839.

Sags Behandling paa Island politieretsviis, og derfor ^T*T~^T
«• lo« April«
ljensll. skulde anmode Dem om, behageligen at ville

SJve Landsoverrets- Assessor Johnsen Besked i Over-

ensstemmelse dermed, skulde man derhos lige tjenstl.

aumode Dem om at tilkjendegive ham, at han iovrigt

^0r Fremtiden i Tilfælde som nærværende ved Ind-

sendelsen af sit Andragende ikke bor forbigaae Ret-

ens Justitiarius. — Det kongel. Danske Cancellie den
i6

- April 1839.

Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is- i6. April,

'ands Nord- og Oster-Amt, ang. Beregningen af

Auktions -Salair m. v. Rhavn den 16. April

1839. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 1410. Algreen-

^ssings Reskripts, for 1839, S. 110—112. Denne Skrivelse

^fores som publiceret i begge Mula Sysselerne 1840.

Hr. Amtmand har, med Erklæring af 22. Januar

A«, tilstillet Canceliiet tvende Skrivelser fra Syssel-

manden for Norder Syssel, Arnesen, hvori han fore-

spørger: ^ .>Æ'^^^^^^^^^^^^ :

^W '

om det ikke, ifblge Sportel-Reglement 10. Sep-
|embr. 1830 § 51, maa være tilladt i de Tilfælde, i

vilke det ved, Auklions-Condilionerne gjbres Kjoberen
lil p,,'gt at godtgjore Auktions-Omkostningerne, at an-
Saetle disse til en vis Qvotadeel af Auklionsbudet,
Saaledes at de i Overeensstemmelse med hiin § be-
lragtes som et Tillæg til dette, og at Salairet beregnes
a

J

det samlede Belob af den Sum, hvorfor Tilslag er

J*

ee
^i og hiint Tillæg, — og 2) om ikke Auktions-

a »ret af de i fornævnte Sportel-Reglement § 42 om-
ar»(JIede Gjenstande maae, naar Auktionsbelbbet er

under 1000 Rbd., beregnes lil 4 pCt. i Overeensstem-
me,se med den foregaaende § 41.

,

1 Anledning heraf undlader man ikke, til Efterret-

0,n8 og videre Bekjendtgjbrelse, Ijenstl. at melde:

22*
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1839. ad 1) al den omhandlede I
;remgangsmaade maa

16. April, ansees lovmedholdelig, men at man, lil Forebyggelse

af de af Hr. Amtmand paapegede Misbrug 1
,

anseer

det rettest, at vedkommende Retsbetjent i Auktions-

protokollen indforer Regning over samtlige Omkost-

ninger, med Bemærkning, at Differencen af Tillægsaf-

giften er indbetalt til Godsets Eier eller vedkommende

Bo. — ad 2) at man med Ur. Amtmand maa være

enig i, at Salairet i det omspurgle Tilfælde ikke kan

beregnes hoiere end 2 pCt. — Indsluttede Bilag rem' 1
'

teres. — Det kongel. Danske Cancellie den 16. April

4839. C, * ,
.

'

) Disse Misbrug vare : a) at Auktionsholderen virkelig kunde,

naar Eieren var enfoldig, lade disse Omkostninger, saa-

vidt de oversteg Salairet, komme sig selv tilgode, og at

det vilde være vanskeligt (og vel ikke heller altid rigtigt

eller passende} for vedkommende Amtmand , især naar

der ingen Klager indlob, at anstille Undersøgelse om hii°

Overskud virkelig kom Eieren tilgode
;
b} at derved gaves,

forudsat at Omgangsmaaden stedse var rigtig fra Syssel-

mandens Side, Ledighed for egennyttige Værger eller

Commissionairer at paafore den rette Eier et virkelig

Tab, i det de, nemlig Værgen eller Commissionairer

fordi hiint Overskud benævnedes som Omkostninger paa

Auktionen, beregnede sig selv og ikke Eieren dette heelt

til Indtægt, uagtet det oversteg de virkelige Omkostnvn-

ger, hvilket saa meget hellere kunde geraade den virkeh£e

Eier eller Sælger til Tab, som c) det aldeles ikke 1

Sportelreglementet er bestemt, hvormange Procenter der

maa beregnes i Auktions-Omkostninger, ikke engang a

faste Eiendomme, eller i de Tilfælde, hvor Betaling skeer

contant og Incassations-Salair bortfalder, og Kjoberne dog

stedse , naar de blot have almindelig Menneskeforstand?

indrette deres Auktionsbud efter Storreisen af de Procen-

ter, der i Conditionerne omtales under Navn af Auktions-

Omkostninger, og at dette Tab dog virkelig kan bhve

betydeligt, naar maaskee mere end 4 pCt. regnes so^

Auktions -Omkostninger af en betydelig Jordeiendom ellel

et stort Qvantuin Varer.
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- *839.

°g Oster-Amtet, ang. Værgers Rettigheder i Is-^Æ
land. Khavn den 16. April 1839. — Canc.s.De-

Part. Brevb. 1839, Sir. 1408. I 1840 anfores denne Skrivelse
at være publiceret i begge Mula-Sysselerne.

Hr. Amtmand har under 29. Novembr. f. A. med
Deres behagelige Betænkning tilstillet Cancelliet en

Skrivelse fra Repstyrer Hannes Thorvaldsen paa Sau-
°^ a oæs, hvori han forespørger:

1) om ikke Værger ilsland maae være berettigede

l
*i i Overeensstemmelse med N. L. 3—19—26 og 27

at beregne sig Værgepenge, hvilket Sysselmand Blon-

^a hl i den af ham afgivne Erklæring, hvortil Hr. Amt-

mand i saa Henseende har henholdt sig, har anseet

hjemlet ved Forordn. %\. Decembr. 1831. — 2) om
Værgen tilkommer nogen særskilt Betaling for paa den

fyndiges Vegne at afhente en Arv eller at være til—

stede ved Skifter. — 3) om hvorvidt i det Tilfælde,

al en Værge for en Umyndig fratræder Værgemaalet,

°S en Anden i hans Sted beskikkes, den Fratrædende
skal være pligtig at transportere Myndlingens Midler

W den nye Værge, eller denne at afhente dem hos hiin.

1 Anledning heraf undlader man ikke, til Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelsc herved tjenstl. at

melde:

ad 1) At da Forordn. 2J. Decembr. i83l, I. i 6 kun
fa stsætter, at D. L. 3— 17, der stemmer med N. L.

~~~~4
9, skal være gjeldende Regel i Island, forsaavidt

der er Spbrgsmaal om, hvo der kan ansees som umyn-

mindreaarig eller fuldmyndig, samt hvilket Værge-
°iaal og Tilsyn de Umyndige og Mindreaarige skulle være
Undergivne, saa kan denne Anordning ikke antages at

jenale Værgen nogen Ret til at beregne sig Værgepenge.
ad 2) At der ikke for de omspurgte eller lignende For-

retninger kan tilkomme Værgen nogen Godtgjdrelse,

vonmod samme blive at udfore som en Forpligtelse,



342 Canc. Skriv. ang. Værgers Rettigheder.

4839. der paahviler ham som en Folge af den ham over-

TTTT*^ dragne Bestilling. — ad 3) At det forudsættes, at
16. April. .

J
.

Spbrgsmaal om hvorledes der i det omhandlede Til-

fælde skal forholdes, vil jævne sig af sig selv, men at i

al Fald maa Sagen afgjores ved Ovrighedens Resolu-

tion. — Det kongel. Danske Cancellie den 16. April 4 839.

i7. April. Kongelig Resolution ang. Betaling af Jord-

afgifter i Vester-Amtet efter den gamle Evalua-

tionsmaade. Khavn den 17. April 1839. —
I Rentekammerets Forestilling 9. April bliver det anfért, at

de jorddrotlige Afgifter af det kongelige Gods i Vester-Amtet

havde i længere Tid været erlagte efter den ældre Evaluation,

og at denne Undtagelse var i senere Tid hjemlet ved forskjel-

lige kongel. Resolutioner, senest ved Resol. 21. Septembr.

1836. Amtmanden havde nu paa ny indhentet Beretning hos

Administratorerne, og disse vare alle af den Mening, at man

endnu i nogle Aar ikke skulde foretage nogen Forandring,

navnlig ikke under nuværende ugunstige Omstændigheder,

som Folge af flere paa hinanden folgende haarde Aar, samt i

indeværende Aar en meget trykkende Handel. Heri vare

ogsaa Kammeret og Amtmanden enige. Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1839. B, Nr. 180. Bekjendtgjort i Myra og

Hnappadals samt i Sneefellsnæs Syssel 1840.

Efter de allerunderdanigst oplyste Omstændigheder

ville Vi allernaad. have Vort Rentekammer bemyndiget

til at samtykke i, at Leilændingerne paa de Os til-

hørende Godser i Islands Vester-Amt endnu i tre Aar,

fra Udgangen af Regnskabsaaret til Fardag 1839 at

regne, erlægge deres Landskyld, forsaavidt de ikke

yde den in natura, med Penge efter den gamle Eva-

luationsmaade, nemlig med 1 Rbd. 57 Sk. rede Solv

for hver Vet af Fisk, eller, hvor Saadant hidtil maatte

befindes at have været Tilfældet, med Halvdelen m

natura og den anden Halvdeel efter den gamle Eva-

lualion, samt, forsaavidt ingen anden lovgrundet Eva-

luation for noget enkelt Gods i Særdeleshed maatte
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finde Sted, med 4V» Skill. rede Sblv for hver Alen 1839.
af anden Natural-Landskyld Derhos bliver Mands- ;

—
"^^T

laanet at svare, som hidtil, med 1 Rbd. rede Sblv. —
17

'
P*

Kjbbenhavn den 17. April 4 839 1
.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 20. April,

Fængselsvæsenet i Island. Khavn den 20. April

1839. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 1423.

Som det kongel. Rentekammer behageligen vil

erfare af hosfblgende Afskrift af et under 24. Januar

f< A. her igjennem udfærdiget allerh. Reskript til Stift-

amtmanden over Island, er det paalagt denne Embeds-
mand at foranstalte et Fængsel indrettet i Reikavig,

hvori de Personer, der efter de almindelige danske

Love skulle straffes enten med Fængsel paa Vand og

Brod eller uden dette skjærpende Tillæg, kunne ud-

holde denne Straf, samt derhos, naar foranfbrte Ind-

retning er bragt i Stand, derom til dette Collegium at

afgive Beretning, og tillige at afgive Erklæring om,

hvorvidt det maalte være tilraadeligt at udvide Fængslets
^ ruS ogsaa til de nærmeste Landjurisdictioner. Endelig

er det allern. bestemt, at Omkostningerne ved Fængslets

Udretning og Vedligeholdelse samtved Arrestforvarerens .

^o'nning blive at afholde af den islandske Justitskasse.

Cancelliet har nu, i Overeensstemmelse med for-

Nævnte allerh. Reskript fra Stiftamtmanden modlaget

Vedlagte Skrivelse med Bilag, hvori han,, næst at ind-

herelte, at det ommeldte Fængsel i Lbbet af sidstaf-

vigle Sommer og Efleraar er bleven saavidt fremmet,

a t Fængselsstraffen i Novembr. f. A. der har kunnet

sættes i Anvendelse, hvilket derefter ogsaa er skeet

') Ved Rentek. Skriv. 4. Mai 1839, til Amtmanden over

Vester- Amtet , er denne Resolution communiceret, med

den Yttring, at Kammeret forventer den hbiere Evalnation

indfort fra Fardag 1842. Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 826.
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1839. med Hensyn til eet Individ, yttrer, at Belobet af Om-

T^T^TT koslnin^erne ved Indretningen af Fængslet, paa Grund
20. April. ° D

v .

af at der endnu slaaer en Deel Arbeide tilbage, ikke

med Bestemthed kan opgives, men at de imidlertid ikke

antages at ville i det Hele overslige 200 Rbd. r. S. —
Han bemærker derhos, at da ineen af de lo for Tiden

fungerende Politiebetjente i Reikavig er ret skikket til

at antages som Arrestforvarer og Overrels-Beljent, og

det efter de derværende Forhold ansees onskeligt, at

den ene Poliliebeljent, in specie den, der beklæder de

to andre nysnævnte Bestillinger, er en Dansk, har

truffet Anstalt til at faae et dueligt Subjekt hertil an-

taget fra Danmark, og anholder om Approbation paa,

at der i Henhold til ovennævnte allerh. Reskript af

Justitskassen tillægges 'denne i hans Egenskab af Arrest-

forvarer en aarlig Lonning 'af 50 Rbd. r. S.

Hvad endelig angaaer Spbrgsmaalet om, hvorvidt

det maatte være tilraadeligt at udvide Fængslets Brug

til de Reikavig nærmeste Landjurisdiclioner, da har

Stiftamtmanden yttret den Formening, at Fængselsstraf-

fen indtil videre ikke bor sættes i Udbvelse uden for

Reikavig Byes Jurisdiotion, men at det, naar de der have

bestaaet en tidlang, paa ny kunde tages under Over-

vejelse, om og hvorvidt, samt da hvorledes deres Anven-

delse kunde aives en videre Udstrækning i Island.

Forinden videre forelaces i Anledning af fore-

staaende Bemærkninger af Stiftamtmanden, har man

ikke villet undlade tjenstl. at udbede sig det kongel..

Rentekammers behagelige Yltringer i denne Henseende,

og bnsker man dermed det. Indsluttede remilteret. —

-

Det kongel. Danske Cancellie den 20. April 1839.

20. April. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

Vester-Amtet, ang. Begunstigelse for Apothekeren

i Stykkesholm. Khavn den 20. April 1839. —
Rentek Isl. Copieb. 13, Nr, 756.
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Med Hensyn til, at Afsætningen for det Apothek, 1839.

til hvis Oprettelse i Stykkesbolm der igjennem det

kongel. danske Cancellie er udfærdiget allern. Bevilling

for Cand. pharm. B. R. B. Jacobsen, ikke kan formodes

at blive saa betydelig, at det derved kan blive Apo-

thekeren muligt, at holde Apotheket i saadan Stand,

at det kan fyldeslcjore Omegnens Fordringer, har Kam-

roeret efter foregaaende Brevvexling med Cancelliet,

angaaende ved hvilke Begunstigelser der kunde være

at komme ham til Hjælp, fundet Anledning til, at lade

fornævnte Jacobsen paa forventet allern. Approbation

udbetale paa Zahlkassen her i Staden, for Islands Jor-

debogskasses Regning, en Understøttelse af -1 00 Rbd.

til Apolhekets Overfdrelse til Island, ligesom der og

fra Kammerets Side ikke er fundet Noget at erindre

imod, at det efter hans indkomne Begjæring, og naar

han derom nærmere melder sig hos Hr. Amtmanden,
tillades ham enten at drive Handel eller Gjæstgiverie

f°r Reisende i Stykkesbolm.

Dette skulle vi ikke undlade herved tjenstl. at

melde Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning og

videre fornoden Foranstaltning. — Rentekammeret den
SO. April 4839.

Cancellie -Skrivelse fil det kongel. Rente- 2o. April,

kammer, ang. Forslag om Salg af fire Kongen

Whorende Kirker. Khavn den 20. April 1839.
canc. 1. Depart. Brevb. 1839, Nr. 1019.

Det kongel. Rentekammer har i behagelig Skrivelse
a
^ 21. Juli f. A., forlangt Cancelliets Betænkning i An-

ledning a f den herhos tilbagefblgende Indberetning
^ra Stiftamtmanden over Island, angaaende de fire

t

Hans Maj*, der paa Landet lilhbrende Kirker: Thykke-
ai

> Kirkebai, Langholt og Bjarnenæs, forsaavidt samme
Saaer U(j paa ^ om maatLe være passende og
hensiglsmæssigt, naar Leilighed tilbod sig, at forsage



346 Canc. Skriv. ang. Klosterkirkerne m. v.

1839. bemeldte Kirker bortsolgte ved Auktion; ligesom vel-

20. April, bemeldte Kammer under 29. Septembr. næst efter har

begjært sig dette Collegii Ytlringer meddelte i Anled-
i

ning af et senere fra Stiftamtmanden indkommet For-

slås , hvilket med dertil horende 7 Bilaa herved lme-

ledes remitteres, om at henlægge Thykkebai og Kirkebai

Kloslergaarde som Beneficium til vedkommende Præste-

kald, imod at Præsterne i disse Kald overtage Ved-

ligeholdelsen af Klosterkirkerne.

Collegiet har over det fdrste af disse Andragen-

der modtaget den med 4 Bilag herved fblgende Be-

tænkning fra Biskoppen over Island, hvis Betænkning

Stiftamtmanden, som det kongel. Bentekammer bekjendt,

selv har indhentet med Hensyn til det sidste af ham

indgivne Andragende, hvormed den følger som Bilag.

Cancelliet skulde i Gjensvar paa bemeldte det

kongel. Bentekammers tvende Skrivelser, tjensll. melde,

at dette Collegium maa tiltræde Biskoppens Forslag

angaaende de tvende forslnævnte Kirker 1
, hvilket For-

slag ogsaa er anbefalet af Stiftamtmanden i hans An-

dragende af 22. August f. A.

Ligeledes maa man til det kongel. Bentekammer

anbefale hvad Biskoppen har ytlret med Hensyn til

Langholt Kirke 2
. — Hvad Bjarnenæs Kirke an-

') Biskoppen havde i Betænkning til Stiftamtmanden fore-

slaaet, at ved indtræffende Vacance burde det Præsterne

til Kirkjubæ Kloster og [>ykkvabæ Kloster tillagte Sala-

rium af Kongens Kasse bortfalde, og derimod Klostergaar-

dene udlægges som Beneficia til Kaldene, tillige med saa

meget andet Jordegods, at Indtægten æquivalerede hiint

Salarium, imod at Præsterne overtog Vedligeholdelsen af

disse Kirker som Beneficiarkirker. Kirkerne burde leve-

res gjeklfrie eller med tilstrækkelig Aabod, hvorfor de

kunde sættes i fuldkommen god Stand.
7
) Efter Biskoppens Forslag skulde Jorden Langholt og

den derværende Kirke, samt en anden Jord der i Sognet,

med alt Tilliggende, overgives til Præsterne i Kaldet som
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gaaer 1 maa Cancelliet, med Hensyn til hvad det kongel. 1839.

Rentekammer i dets Skrivelse af 20. Januar 1827 har „TT^ ^T'20. April.

yttret, i Anledning af en Ansogning fra afgangne Sogne-

præsi Olavsen, om, at Gaarden Bjarnenæs aldeles

maatle blive Beneficium for Sognekaldet, indskrænke

sig til at henstille, om Hensyn kan lages til det af

Biskoppen i denne Henseende gjorte Forslag, hvorimod

Collegiet fra sin Side ikke har Noget at erindre. —
Det kongel. Danske Gancellie den 20. April 1839.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Sonder- 23. April.

Amtet, Stiftamtmand Bardenfleth, ang. Andragende

om Henlæggelse af et Fjeldland til Storanup

Præstekald. Khavn den 23. April 1839. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1839, Nr. 1067.

Foranlediget af det med Hr. Stiftamtmands be-

hagelige Betænkning af 20. Februar d. A. hertil ind-

komne Andragende, hvori Sognepræsten for Storenup

Præstegjeld, Gudmund Vigfusen, anholder om, at Bene-

ficiarius til Storenup maalte tillægges Betlighed til af

hver bosiddende Mand inden Floa og Skeida Reppe,

som afbenytter den osten for Bbigden liggende 5de

Fjeldstræknina, Floamanna Afret kaldet, til Sommer-

8ræsning for deres Faar, aarlig at oppebære 1 Lam
eller 5 Alen paa Landsviis, m. v., skulde man herved

tjensU. tilmelde Hr. Stiftamtm. til behagelig Efterretning

beneficeret Kirkegods, imod at de overtoge Kirkens Ved-

ligeholdelse.

") Biskoppens Forslag var, at den Kongen tilhørende Halv-

gaard Bjarnenæs maatte blive lagt til den Halvdeel, som nu

allerede var Kirkens Eiendom, for samlet at overdrages til

Præsten som Beneficium, mod at Præsten blev forpligtet

td i Fremtiden at holde saavel Præstegaard som Kirke og

Kirke-Qvilder i god Stand, samt desuden fremdeles at

administrere Ombudsjorderne uden videre Godtgjbrelse.
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1839. og videre Bekjendtgjorelse, at det Ansogte ikke kan

^T^T^T bevilges. — Det kgl. Danske Cancellie den 23. April
23. April. ° 1

^ 1 ^: 1839.

23. April. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Anskaffelse af de nødvendigste Læreboger til

fattige Bom for Fattigvæsenets Regning. Khavn

den 23. April 1839. — Denne Cancellie- Skrivelse er

anfort som publiceret i Snæfellsnæs Syssel 1840, og i samme

Aar i begge Mula-Sysselerne. — Canc. 1. Depart. Brevbog

1839, Nr. 1066. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1839, S. 118.

Deres Hbiærv. har i Skrivelse af 12. Decbr. f. A.

andraget, at Bbrn, som opdrages paa Fattigvæsenets

Regning, ofte ikke ere i Besiddelse af de fornodne

Læreboger, og derfor indstillet: at der til hvert saa-

dant Barn rnaalte paa Fattigvæsenets Bekostning an-

skaffes et Exemplar af Lærebogen i Religionen, der

for Tiden kan erholdes for 24 Rbsk. , et Exemplar åf

Luthers lille Catechismus i Forening med de til Alter-

gang henhbrende og enkelte andre Bbnner, som ialt

koste 16 Sk., samt et Exemplar af det nye Testamente,

der fra det islandske Bibelselskab kan erholdes for en

saare ringe Betaling, og som enkelte Fattige endog have

erholdt uden Betaling; og Deres Hbiærv. har derhos

yttret den Formening, at Lærebogen og Catechismussen

mest passende kunde anskaffes i Bbrnenes tolvte Aar.

I denne Anledning skulde Cancelliet tjenstlig til-

melde D. Hbiærv. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse, at det Indstillede herved bifaldes indtil

videre. — Det kongel. Danske Cancellie den 23. April

1839 \

') s. D. Canc. Skriv, af samme Indhold til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island. Canc 1. Depart. Brevb. sst.
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands ^ 8-39.

Mord- og Oster-Amt, ang. Amtmændenes Myndig- ^^p^*
hed i Henseende til Formildelse af Horstraf.,

Khavn den 23. April 1839. — Canc. 3. Dep. Brevb.

1839, Nr. 1520. Coll. Tid. for 1839, S. 328—329. Algreen-

Ussings Reskriptsaml. for 1839, S. 118—119.

Hr. Amtmand har i Skrivelse af 7. Februar d. A.

begjært Cancelliets Resolution for, hvorvidt den Amt-

mændene i Island ifølge Heskr. af 21. Mai 1823 til-

kommende Mvndmhed til i Uformuenheds Tilfælde at

eftergive dem, der forste og anden Gang gjore sig
fip

skyldige i Hoer, det Halve af de lovbestemte Boder,

uagtet den fornærmede Ægtefælle ikke gaaer i Forbbn

for den Skyldige, maa ansees hævet ved For. 24. Ja-

nuar f. A. § I I, i hvilket Tilfælde De anseer det on-

skeligt, at dénne Myndighed blev Amtmændene tilbage-

givet, forsaavidt der er Spbrgsmaal om forste Gang

begaaet Hoer, og der ibvrigt finde undskyldende Om-
stændigheder Sted fra den Skyldiges Side.

I Anledning heraf undlader man ikke tjenstl. at

melde, at det opkastede Spbrgsmaal maa besvares be-

kræftende. 1 Stedet for de ældre i Reskr. 25. Juli 4 808
- #

§§ 11, 12 og 13, sammenholdt med Reskr. 21. Mai 1823

§ *i indeholdte Bestemmelser, i hvis Folge Straffen for

forste og anden Gang begaaet Hoer, foruden i faste

Boder (il Sagefaldskassen, respeclive af 9 og 18 Rbd.

(der af Amtmanden kunde modereres til det Halve),

skulde bestaae i Tillægsbbder til Justitskassen fra 2 til

10 Rbd. (til hvilken sidste Deel af Straffen hiin For-

ældelse ikke kunde udstrækkes), ansaaes det nemlig
mere passende ved For. 24. Januar f. A. § 11 at fast-

satte Straffen for forste og anden Gang besaaet Hoer
en samlet Mulkt, men dog saaledes, at for samme

bestemtes et Maximum og Minimum, saa at saavel Dom-
stolene som Overøvrighederne, under den Forudsæt-
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839. ning, at Sagen blev undergivet disses Resolution, have

det i deres Magt at lempe Straffen efter de concrete

Omstændigheder. — Det kongl. Danske Cancellie den

23. April 1839.

April.

April. Forordning ang. Umyndiges og fflindreaariges

Gjældsforpligtelser. Khavn den 24. April 1839.

— Denne „Forordning, hvorved For. 26. Oktbr. 1804 ogPlak.

14. Decbr. s. A., som angaae Gjældsforpligtelser, der indgaaes

af Umyndige og Mindreaarige, forandres", — anfores at være

publiceret 1840 paa Vestma"nn6erne, og i Myra, Snæfellsnæs,

Dala, Isafjords, Hunavatns, Thingb samt begge Mula Sysseler,

men er ikke udvidet til at gjelde paa Island, da den er fra-

raadet af Althinget 1845 (Ti'bindi fra alfungi Islendmga 1845,

S. 391 ^ see forbvrigt den ved For. 26. Oktbr. 1804 gjorte Be-

mærkning i denne Samling VI, 683—684). — Canc. 2. Dep.

Registr. XL, 119b-122 (1839, Nr# 254*). — Original-Aftryk

hos Schultz, 4 Blade i 4*«. Colleg. Tid. 1839, S. 345-360

(med Motiver). Qvart-Forr. for 1839, S. 32-34. Schou XXII,

308—310. Jevnf. Roesk. Stændertid. II, 7$ "Viborg Stændertid.

1838. I, 89^ II, 41.

April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Oversendelse af Kiittetagsfro til

Dæmpning af Sandflugt i Rangarvalla Syssel.

Khavn den 27. April 1839. — Rentek. isi. Copiebog

16, Nr. 788.

Foranlediget af en fra Sognepræst Johnsen paa

Odda til det kgl. Landhusholdnings- Selskab indsendt,

men Rentekammeret fra dette Selskab tilstillet Begjæring

om, til et Forsbg til Dæmpning af en Sandflugt i Nær-

heden af Odda, at erholde noget Fro af Sandflugts-

planter her fra Danmark, have vi fbiet Foranstaltning

til, at etQvantum af \ Vs Ton de Marehalms og Klilletags-

Vipper i dette Foraar bliver, under Præst Johnsens

Adresse, afsendt med Skibet Julius, fbrt af Skibsforer

Schaffing til Orebakke.
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Idet fornævnte Præst behagejigen raaatle meddeles 1839.

Underretning herom af Hr. Stiftamtmanden, bedes til- ^rTT^T
,

"
.

27. April.
hge, at indsluttede Gjenpart af en Skrivelse fra Skov-

rider Hansen af 24. i f. M. 1 maatte blive ham tilstillet

til fornoden Veiledning ved Froets Afbenyttelse. —
Rentekammeret den 27. April 1839.

Rentekammer -Skrivelse til Grosserer Gerss, 30
-
APriL

ang. Andragende fra en engelsk Forening om at

foretage Undersflgelser efter Svovl osv. i Island.

Kjtiavn den 30. April 1839
3

. — Rentek. isi. Copieb.

13, Nr. 798.

I et hertil indkommet Andragende har Hr. C. J.

Gerss meddeelt Kammeret Underretning om, at Handels-

huse t Brandrum Brbdre & Comp. i London har frafaldet

dets tidligere Ansbgning om, at maatte i Island efter-

soge og tilvirke Svovl m. m., men at derimod flere

Englændere i Forening onske, at en lignende Tilladelse'

Maatte blive dem lilslaaet.

Forsaavidt Tilvirkning af Svovl i Island angaaer,

kan Kammeret for Tiden ikke indlade sig paa det An-

søgte, men finder ikke Noget at erindre imod, at de

^Uraaede Eftersøgninger foretages, hvorom vedkommende
ivrigheder herfra ville blive tilskrevne det Fornbdne.

Skulde Vedkommende, efter at fornbdne Under-

søgelser ere anstillede, altraae et formeligt Anlæg i

Island, vil, naar derom hertil indkommer et Andragende,

hvori den hele Plan behbrigen udvikles og oplyses, det

blive taget under nærmere Overveielse, om og under
hvilke Vilkaar Tilladelse dertil kan indrbmmes. — Rente-

kammeret den 30. April 1839.

'-) I denne Skrivelse (Rentek. Isl. Journ. 19, Nr. 331) gives

kun det Raad, ved Saaningen at nedlægge 3 å 4 Vipper
1 hvert Saaningshul, for at forvisse sig om et nogenlunde
heldigt Udfald. -

2

) Rentek. Skriv. 30. Mai 1839.
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1839. Kongelig Resolution ang. Bevilgelse af Laan

7. Mai. til et islandsk Selskab for Tilvejebringelsen af

en bedre Communication mellem Island og Kjo-

benhavn. Khavn den 7. Mai 1839. — Denne Reso-

lution er given paa Finants - Directionens Forestilling, see

Rentek. Skriv. 18. Mai 1839.

7. Mai. Kongelig Confirmation paa Gavebrev af Provst

Benedikt Vigfusson paa Jorden Utanverdunes til

forældrelose Born. Khavn den 7. Mai 1839. —
Canc. 3. Dep. Registr. 1837—1839, 449* (1839, Nr. 15740>

med vedhæftet dansk Oversættelse. Uddr. i Colleg. Tid. for

1839, S. 662. — Islandsk: Gavebrevet efter en af Svssel-

mand Laurus Thorarensen verificeret Afskrift af Skagafjords

Syssels SkjBde- og Pante-Protokol Nr. 160.

Vi Frederik den Sjelle &c. G. V., at eftersom hos

Os alierunderd. er bleven ansbgl og begjært Vor aller-

hoieste Confirmation paa et af Os elskelig Provst Bene-

dikt Vigfussen af Holum i Hjaltedal paa Vort Land

Island under 34. Januar f. A. oprettet og herved in

Originali hæflet Gavebrev, hvorved Afgiften af Jorden

Utanverdunes inden Kips Rep og Skagefjords Syssel

er henlagt til Opfostring af fattige Rbrn inden Skagefjords

Syssel paa bemeldte Vort Land Island, og hvoraf en lige-

lydende Gjenpart er indleveret i Vort Danske Cancellie,

saa ville Vi bemeldte Gavebrev i alle dels Ord, Punk-

ter og Glausuler, saaledes som det her vedhæftet tin-

des, allern. have confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi

og hermed confirmere og stadfæste samme. — For-

bydende &c. — Kjbbenhavn den 7. Mai 1839. [ad

mandatum].

[Bilag].

J>areo min 6gleymanlega dyrmæta déltir Hélmfrlour

såluga, sem burtkallaoist fra hérvistar dvolinni j^ann 28.

November næsllioio år, å sinu 14. aldurs ari, åmålgaoi



Gavebrev til forældreløse Borns Opfostring. 353

°pt vib mig i sinni sjb' vikna sjukd6ms legu, sem hana

dr6 til dauba, ab eg, auk annara smærri gjafa, sem
bun ånafnabi sjålf,

< £

skyldi cjcira sin vegna goll munab-

arlausum bbrnum", og ilrekabi })ella iæpum klukkutima

tyrir siit andlåt, sjåanlega innlekin af fognubi og for-

smekk eptirkomandi sældar, svo læt eg mer hugkvæmast
a& fullnæpja })essum hennar g6bgj(5rnu tilmælum meb
t>eirri råbstafan : ab jbrbin Utanverbunes, ligejandi i

Wpur hreppi og Skagafjarbar s^slu, metin lil eptirajalds

fcu $0 hdr. ab dyrleika, en samkvæmt jarbabékinni af

^760 40 hdr., meb einu J)åverandi åsaubar kiigildi, og

fceim husum, landeign, gognum og gæbum, sem henni

tygdu
J)å eg eignabist hana arib -1834, — skuli fra

næsikomandi fardogum -I838. ogsfban, verba kristfj ar-

Jtirb, og njola J)6knanlegra byggingar-umraba vibkom-

andi syslumanns og préfasts, en afgjald hennar verjast

W uppeldis-styrks })vi munabarlausu barni innan Skaga-

fjarbar syslu, einkum ef finnst i H6la hreppi, sem eptir

flefndra yfirvalda alili reiknasl kynni J)arlil fy rir sérlegar

kringumslæbur
, svosem forslobumanna missi, rabvant

^tterni o. s. fr., og sfna géba eiginlegleika helzt utvelj-

aQ di, svo vib hrepps forsorgun friis t; og })é uppféslurs-
styrkur J)essi hefir komib einu slfku barni til nota, uns
bab getur unnib ser braub, J>a sé hann, eptir vibkomandi

Yfirvalda rabi, xilhlutabur obru J>vfliku, og verbi slfkum

tyrirniælum framfylgt, einu munabarJausu barni eptir
a°nab til hjalpar, svo lengi nefndjorb getur J>artil })énab,

en v^komandi hayfirvaldi årlega gjorb grein fyrir upp-
tyWngu J)essarar åkvorbunar.

Til stabfeslingar er mitt nafn og hjå^rykkt signet, i

Aaerveru Notarii publici.

H^lum J>ann 34. Januarii 1838.

Benedikt Vigfusson.

(L. S.)

4839.

7. Mai,

hafi i

A & herra pr6fastur Benedikt Vigfusson å H6lum
tømni og tilkallabra votta nærveru, meb fullu råbi

* 23
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4839. og éskertri skynsemi, lyst J>vi , ao hann hafi samio

7. Mai. ofanskrifao gjafabréf, og ab innihald {>ess sé samkvæmt

sfnum vilja, J>ab attesterast hérraeo notarialiter.

L. Thorarensen.

Notarialgebyr ... s. m. 80 sk.

borgao meo attalfu skildingum silfurmynt.

L. Thorarensen.

Oversættelse:

»

Da min uforglemmelige dyrebare Datter salige

Holmfridur, som i sit fjortende Aar bortdtide den 28.

Novbr. f. A., gjentagne Gange anmodede mig, i hendes

Sygdom, af hvilken hun efter 7 Ugers Forlab dode,

at jeg, foruden andre mindre Gaver, som hun selv be-

stemte, vilde paa hendes Vegne give Noget til fattige

Bom, og gjentog dette, ftiensynlig indtagen af Evig-

hedens Glæde og Forsmag, ikke fuldt en Time for hen-

des D<3d saa besinder jeg mig paa at efterkomme dette

hendes velvillige Onske, saaledes: at Jorden Utan-

verdunes, beliggende inden Rips Rep og Skagefjords

Syssel, som for Tiden er skyldsat som en 20 Hundr.,

men ifølge Jordebogen af 1760: 40 Hundr., tillige med

det ene sammesteds værende Qvilde, samt de Huse,

Landstrækning, Servituter og Rettigheder, som bemeldte

Jord fulgte, da jeg i Aaret 1834 blev Besidder af

samme, skal fra næstkommende Fardag 1838 at regne,

og for Eftertiden, være Christfæjord, og efter Velbehag

borlbygsles af vedkommende Sysselmand og Provst,

hvorimod Afgiften af meerbemeldte Jord skal anvendes

' som Bidrag til et fattigt Barns Opfostring inden Skage-

fjords Syssel, men især om det er inden Hole Rep,

som efter ovennævnte Embedsmænds Skjon, formedelst

særlige Omstændigheder — f. Ex. Tab af Formyndere,

god Herkomst o. s. v. — og dets gode Egenskaber,

ansees dertil qvalificeret, for at det ikke skal trænge

til Understdttelse af Fattigvæsenet ; men naar et saadant
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Barn har, indtil det kan arbeide for Foden, erholdt dette

Opfostringsbidrag, skal det efter vedkommende Ovrig-

heds Skjon tildeles et andet saadanl, og skal deslige

Forholdsregler iagttages ved det ene fattige Barn efter

det andet, saalænge bemeldte Jord kan dertil tjene,

samt aarligen til vedkommende Overovrighed indsendes

Rigtighed for, at bemeldte Bestemmelse er efterkommet.

Til Bekræftelse under min Haand og hostrykt Segl

1 Overværelse af Notarius publicus.

Holum den 31. Januar 1838.

Benedikt Vigfussen.

(L. S.)

At Provst Hr. Benedikt Vigfussen paa Holum har

1 niin og tilkaldte Vidners Overværelse med velberedt

^ u og samlet Forstand erkjendt, at have conciperet

°venstaaende Gavebrev, samt at sammes Indhold er

°vereensstemmende med hans Villie, det attesteres her-

Ved notarialiter.

L. Thorarensen.

Notarialgebyr .... S. M. 80 Sk.

betalt tned firesindstyve Skillinger Solvmynt.

L. Thorarensen.

Oversættelsens Rigtighed attesterer

B. Thorarensen.

Kongelig Resolution ang. Depositioner i Jorde-
b°gskassen i Island, m. v. Kbavn den 8. Mai

y
• — I Rentekammerets Forestilling 30. April foredrages

vedk
mtman^ Bardenfleths Forslag, angaaende nogle Punkter,

ommende Forholdene ved den islandske Jordebosrskasses
Forretninger .

mn^p
Bet var ifølge Rentek. Skriv. 17. Mai 1825 tilladt at

&e deposita i Jordebogskassen, mod sammes Udbetaling

Re*ek. Skriv. 18. Mai 1839.

8. Mai.

23*
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1839. af Zahlkassen, dog at deres samlede Beløb ikke maatte over-

8. Mai. stige 4000 Rbd. Denne Foranstaltning havde viist sig som
' overordentlig nyttig, hvorfor Stiftamtmandens Forslag gaaer

ud paa, at Tilladelsen til Depositioner bitver ubegrændset.

Men da Virkningen heraf kunde blive, at større Beholdninger

kunde ophobe sig i Kassen, foreslog Stiftamtmanden, at 1

pCt. af de deponerede Summer skulde erlægges, hvoraf 3
/t

skulde tilfalde Kassen og l

/* Landfogden. Dette kunde rigelig

dække Forsendelses -Omkostningerne, der hidtil kun havde

udgjort Va pCt. — 2) Fremdeles foreslog Stiftamtmanden, at

han maatte bemyndiges til at tillade Beboerne paa Island,

navnlig Skifteforvaltere, Incassatorer, eller Andre, som sidde

inde med Andres Capitaler, at deponere Penge i Jordebogs-

kassen mod at erlægge '/a pCt. til Landfogden for hans for-

øgede Arbeide. — 3) Ved Rentek. Skriv. 28. September 1822

blev ikke givet nærmere Regler for Maaden, hvorpaa det ved

Capitalers Indbetaling skulde bevises, at de vare Umyndige

tilhørende, og for at forebygge, at Penge bleve indestaaende

under Navn af at være Umyndige tilhorende. Stiftamtmanden

foreslog derfor, deels at ingen Capitaler modtages til Forrent-

ning, uden at der til Stiftamtmanden indsendes Attest fra ved-

kommende Sysselmand som Skifteforvalter, at Capitalen vir-

kelig tilhBrte den Umyndige, paa hvis Vegne den indbetaltes,

deels at hver Sysselmand indsender aarlig til Stiftamtmanden

Fortegnelse over alle de Umyndige i Jurisdictionen, som have

Penge paa Rente i den kgl. Kasse. Om den Umyndiges Alder

burde desuden aarlig indsendes Oplysninger, og ved Indtræ-

delsen i den myndige Alder burde Pengene udbetales til næste

11. Juni Termin. — 4) Istedenfor den i den nævnte Rentekam-

mer-Skrivelse bestemte Opsigelses-Termin for Capitaler havde

Stiftamtmanden foreslaaet, at denne Embedsmand maatte be-

myndiges til ogsaa at modtage Opsigelser efter Terminen, naar

Omstændighederne maatte tillade det.

Finantsdeputationen havde ikke haft Noget at bemærke

imod de første 2 Punkter, kun at Grændsen for Depositioner-

nes aarlige Sum blev ansat til 10,000 Rbd. — Saavel Finants-

deputationen som Statsgjældsdirectionen havde ligeledes været

enige i at bifalde de to sidste Forslag. Denne Anskuelse til-

træder ogsaa Rentekammeret, med Bemærkning, at Controlle*1

med Landfogden ikke vilde paavirkes eller besværliggjores ved

denne Foranstaltning, da Beholdningerne, naar de oversteg
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1000 Rbd., vare gjemte i en Kasse, hvortil Begge, Stiftamt-

manden og Landfogden, havde Nogler. — Rentek. Relat. og
Resol. Prot. 1839 C, Nr. 219. Resolutionen er bekjéndtgjort

1839 i Reykjaviks Jurisdiction og 1840 i Vestmanno'e, samt

Snaefellsnæs og Dala Sysseler 5 i Nord- og Oster- Amtet er

Amts-Circulaire ang. Depositioner i Jordebogskassen af 6. Juli

1839 publiceret i Hunavatns, Thingoe og begge Mula Sysselerne

|8%ha . .
.: : .

Vi tillade allern., at Beboere paa Vort Land Island

fremdeles, som hidtil, maae indbetale Summer i den

islandske Jordebogskasse, imod Anviisninger paa Zahl-

kassen her i Staden, dog saaledes, at deslige Indbe-

talingers samlede Belob indtil videre i intet Aar over-

stiger 4 0,000 Rbd. Sblv, og paa Vilkaar, at Vedkom-
mende i den Anledning have at erlægge 1 Procent af

de Summer, der indbetales, af hvilken Afgift de 3
A*

tilfalde Jordebogskassen og den ene V4 Landfogden

paa Island.

Derhos ville Vi lige allern. have Stiftamtmanden

sammesteds bemyndiget til, indtil videre at tillade Be-

boere paa Island i Almindelighed at deponere Penge-

summer i den oftnævnte Jordebogskasse, imod deraf

at erlægge til Landfogden V2 Procent af de Summer,
der saaledes maatte blive deponerede. — Kjobenhavn
den 8. Mai -1839.

Kongelig Resolution ang. Ansættelse af en 8 -
MaL

distriktslæge paa Vestmannoerne. Khavn den

8. Mai 1839. — I Rentekammerets Forestilling 30. April

berettes, at siden det ved kongl. Resol. 6. Juni 1827 blev be-
stemt, at oprette et Læge-Embede paa Vestmannoerne, havde
to Jaeger været ansatte der, forst Krigsraad Carl Ferd. Lund
23

* Januar 1828, der dbde efter omtrent 3 7* Aars Ophold,
S1den Bataillonschirurg Bolbroe 7. Decbr. 1832, der nu havde
tjent sine 6 Aar. Ved hans Entledigelse androg Sysselmand
^bel paa

} at Embedet maatte blive besat paany, da den ond-
artede Bornesygdom, som før havde hersket paa 6erne, meget
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i 83.9. var aftaget siden Lægens Ansættelse. I de sidste 5 Aar levede

—- - —— hvert tredie eller fjerde Barn, istedenfor hvert niende eller

8. Mai.
tien(ie for 18—20 Aar siden. Af 8 Bom, som Lægen havde

haft under Tilsyn de forste 14 Dage eller 3 Uger efter Fod-

selen, var kun 1 dbd af Sygdommen (ginklofi). Desuden frem-

hævede Sysselmanden flere Omstændigheder, som gjorde en

Lægepost paa Oerne til en Nødvendighed. Derimod mente

saavel Landphysikus som Stiftamtmanden, at denne Lægepost

ikke stiftede den Nytte, som svarede til Bekostningen. Sund-

heds-Collegium havde ogsaa sluttet sig dertil, hvorimod Can-

ceiliet var for at Posten burde besættes, og Kammeret tiltræder

denne Mening. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1839 C,

1 Betragtning af de allerund. oplyste Omstændig-

heder tillade Vi allern., at der, naar Bataillons-Chirurg

Bolbroe bliver entlediget fra Distrikts-Chirurgikatét paa

Vestmannoe under Islands Sonder-Amt, maa paany an-

sættes en Dislrikts-Chirurg sammesteds for et Tidsrum

af 6 Aar, raed en aarlig Gage af 300 Rbd. Solv af den

islandske Jordebogskasse, samt med Vort allern. Tilsagn

om, efter bemeldte Tids Forlob, at forflyttes til et bedre

Ghirurgikat i Vort Rige Danmark, og indtil et saadant

kan erholdes, at udbetales de 3
/3 af fornævnte Gcige i

Vartpenge. — lovrigt bliver det til den Tid at tage

under nærmere Overvejelse, hvorvidt en Cbirurgs An-

sættelse paa Vestmannoe fremdeles maatte ansees nod-

vendig. — Kjobenhavn den 8. Mai 4839 K

t

n. Mai. Gancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd;

ang. Indskjærpelse af Lægernes Pligter ved legale

Obduktioner. Khavn den 11. Mai 1839. —
Dette Circulaire anfores som publiceret i begge Mula Sysselerne

1840. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1839, Nr. 1720—1757;

Canc. 2. Departem. Brevb. 1839, Nr. 1438-1450. Original-

!

) Denne Resolution er communiceret det danske CancelHe

ved Rentek. Skriv. 25. Mai 1839. Rentek. Isl. Copiebog

13, Nr. 891.
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Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. for 1839, 4839.
S. 5&4. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1839, S. 136. ^_

11. Mai.
Det kongel. Sundheds- Collegium har andraget for

Cancelliet, at det, naar Sammes Betænkning har været

affordret i Justitssager, oftere har været Tilfælde med
de legale Obductioner, at vedkommende Obducent,

uagtet den derom indeholdte Forskrift i Instruxerne for

Stifts- og Landphysici samt Distriktschirurger af 4. Marts

1818 § ikke har aabnet een af Legemels Caviteter,

fordi Dbdsaarsagen mentes tilstrækkelig oplyst ved

Aabningen af de andre, hvori Collegiet ikke har kunnet

være enigt, men tvertimod haft Anledning til at bnske

Obductionen udførligere foretagen, for derved i alt Fald

a t erholde endnu større Vished i Sagen.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet tjenstligst an-

mode Hr. (Tit.) om, behageligst at paalægge Lægerne
1 det Dem anbetroede Amt, at de have noie at iagttage

forskrifterne i Instruxen af 4. Marts 18-18, samt ved

foretagelsen af legale Obductioner at aabne, efter-

søge og beskrive efter Befindende alle de tre store

Caviteter, nemlig Hovedets, Brystets og Underlivets. —
Det kgl. Danske Gancellie den \\. Mai 1839.

Kongelig Confirmation paa Provst Benedikt u. Mai.

Vigfussons ogHustrues testamentariske Disposition

tø Fordeel for Geistligheden. Khavn den 14. Mai

1839. — Canc. 8. Dep. Registr. 1837-1839, 452 (1839, Nr.

•580*). — Af Testamentet er en af Amtmand B. Thorarensen,

verificeret Gjenpart indfb'rt i Cancelliets Testament- Protokol

1839, Nr. 52, hvorefter det her er trykt, da dets Indhold og

bestemmelser syntes at være af Interesse, uagtet Dispositionen

ikke er traadt i Kraft.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at eftersom Os

elskelig Provst Benedikt Vigfusson og Hustru Thorbjorg

^onsdatter af Holum i Hjaltadal inden Skagefjords Syssel

Paa Vort Land Island allerund. have ansbgt Vor alier-
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1839. hoieste Gonfirmation paa den af dem under 5. O.Ubr.

14. Mai. f. A. opretlede og herved in originali hæftede testa-
ø~~~~*°*-

menlariske Disposition, hvoraf en ligelydende Gjenpart

er indleveret i Vort Danske Cancellie, saa vilie Vi be-

meldte Testament i alle dets Ord, Punkter og Clausuler,

saaled.es som samme her vedhæftet findes, alleru. have

confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og hermed con-

firmere og stadfæste samme, dog saaledes, at den under

t.j andet Membrum, indeholdte Bestemmelse for det

Tilfælde, at Testatorernes Son doer efter Testatorerne

i umyndig Tilstand og uden Livsarvinger, kun er gjel-

N dende under samme Betingelse som Bestemmelsen i

det forste Membrum, nemlig at Testatorerne ei heller

efterlade sig andre Livsarvinger. Forbydende &c. -—

Kjobenhavn den 4 4. Mai 4839. [ad mandatum].

[Bilag].

Da vi underskrevne Ægtefolk, jeg Benedikt Vig-

fusson og jeg Thorbjorg Johnsdatter, have maattet er-

fare den tunge Skjebne, at see os, i en Tid af mindre

end et halvt Semester, ved den timelige Dbd berbvede

tre Dottre, som kort forhen blomstrede alle i Ungdom-

mens og Sundhedens Fylde, saa har denne haarde Paa-

mindelse om Menneskets jordiske Tilværelses Usikkerhed

og Lægehjælps Utilstrækkelighed, her paa Islands nord-

lige Strækninger, ledet os paa Tanken om Muligheden

af, at ogsaa vor eneste overblevne Livsarving, vor, efter

hans dyrebare Sostres smertelige Dbdsfald fbdte, nu 8

Maaneder gamle Sbn, kunde, enten for eller efter at

vi, enten den Ene af os eller Begge, ved Dbden vare

afgangne, bortkaldes fra dette Jordiske i sin barnlig6

Alder, hvorfor vi, i Betragtning af, at det, vi kunde

efterlade ham, vilde i saa Fald komme til Deling imellem

mange Udarvinger, have troet dette vilde være bedre

anvendt, hvis det bestemtes til offentlig Brug, hvorfor

'Vi, i Haab om kgl. allern. Gonfirmation, have, for det
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Tilfælde, at vor ovenmeldle nu eneste Livsarving skulde 1839.

efter vor Dbd borlkaldes, inden han opnaaede sine 14. Mai.

myndige Aar, eller uden at efterlade sig Livsarvinger —
oprettet fGlgende Disposition over vore efterladende

Eiendele:

J) Skulde vor kjære Son bortkaldes i begge vores

levende Live, uden at vi efterlode andre Livsarvinger,

saa skal den Længstlevende af os nyde, bruge og be-

holde paa Livstid hele vort dablivende Fællesbo, under

forvexlende indtræffende Livets Omstændigheder, men
hvis bemeldte vor Son skulde, efter vor dodelige Af-

gang, bortkaldes forinden sin myndige Alder, eller Æt-

taggens Forplanteise, saa skal det, som vi maatte efter-

lade i Jordeiendomme eller Losore, anvendes til Under-

støttelse for værdige geistlige Personer inden de fire

Sysseler, som udgjore det egentlige Norder- Amt, eller

forrige Holums Stift i Island, paa fdlgende Maade:

At Halvdelen af vort eller vor Sons i det foranfb'rte

Tilfælde efterladende Jordegods, ligesom ogsaa det Halve
af Renten af den Capital, hvortil det, vi kunde efterlade
1 Lbsore, maatte udbringes, skal anvendes til Præmier
f° r fire unge, retlærende, fattige Præster i bemeldte
Amt, hvorved i Særdeleshed bliver at iagttage:

a
) at ingen Præmie eller saadau Understøttelse tildeles

^°Sen, som ikke harspeciel Attestfra vedkommende Provst
°m: at han er retlærende, nemlig, at han baade i og
udenfor Prædikestolen lærer overeensstemmende med
^en hellige Skrift og den evangelisk lutherske Kirkes
Svtoboliske Boger; aarlig med Regelmæssighed forretter
e befalede Huusbesogelser; paaseer, at Ungdommen
iver vel underviist; catechiserer flittig i Kirkerne, og

^
ler Anordningernes Paalydende efterseer, at ingen

^delighed hersker upaaanket i den ham betroede
en,ghed; angiver især lbsagtige Personers forargelige

.

0Qa bitation for Ovrigheden; holder Kirken og Staden
1 t,lborl ig Stand ; men fremfor Alt tører selv et exem-
P arisk Levnet, og viser en sand Nidkjærhed for lagt-

X
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1839. tagelse af Herrens Lov. — b) Disse Præmier behbve

14. Mai. ikke og bor ikke altid deles lige imellem de Geistlige,
"

"~ som erholde dem, men forhbies Enkelte til Fordeel,

efter deres forholdsmæssig storre Trang og Fortjeneste,

hvorved især bliver at paaskjbnne, hvor vedkommende

Provster finde Ungdommen bedst underviist, Kirken og

Præsteboligen sær forlrinligen vedligeholdte og istand-

satte; Præsten udryddende en eller anden Uskik, som

ved hans Tiltrædelse herskede i Menigheden; og over-

hovedet: hvor det er beviisligt, at Præsten har stiftet

væsentlig Gavn og Opbyggelse. — c) 1 Regelen bor

ikke disse Præmier, da de efter deres Natur især skulle

tjene til Understbttelse og Opmuntring for unge og

trængende værdige Geistlige, uddeles til Præster, hvis

Kald er specificeret til 40 Rbd. eller derover; dog kan

heri skee Undtagelse, naar en Præst i et storre Kald

viser en særdeles udmærket Embedsfbrelse og exem-

plarisk Levnet, og der ikke melder sig i et eller andet

Aar tilstrækkeligt Antal af fattige Geistlige, som fortjene

den omhandlede Understbttelse, at ham kan tilstaaes

for den Gang en Æresgave til en Værdie af 20 Rbd.

S. M., hvorfor da især maatle anskaffes og ham skjeen-

kes et eller andet classisk theologisk Værk, efter nær-

mere Raadfbrelse med Biskoppen. Ogsaa kan, under

samme Omstændigheder, en Æresgave tilstaaes den

Provst, man som saadan kunde finde mest udmærket i

Nord-Amtet, men en Conditio sine qua non er, at han

paa sine Visitatser stedse catechiserede Ungdommen

og ikke conniverede med slet Embedsfbrelse, eller des-

lige Opfbrsel af Provstiets Geistlige. — d) Da Amt-

manden i Norder-Amtet, formedelst Holums forrige StWs

folelige Tab af sin egen, inden bemeldte Amt forhen

boende Biskop, bedst er i Stand til ved Hjælp af Prov-

sternes Attester og indhentede Efterretninger fra Syssel-

mændene, tildeels ogsaa personlig, at kjende Præsterne

inden Norder-Amtet, saa bliver det denne Embedsmand

overladt, i Medfbr af Correspondence derom med P*-
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skoppen, at uddele de hermeldte Præmier til de vær- 1839.

digste Geistlige inden Amtet, dog bor ban stedse, naar 14. Mai.

Biskoppen visiterer i bemeldte Amt, meddele den eller

de Præster inden det Provstie, hvor Biskoppen visiterer,

som han dertil maalte anbefale, Præmie i det næst paa-

folgende Aar, naar kun ellers ikke Noget, som Biskop-

pen kunde være bekjendt, maalte findes imod den an-

befalede Præmie at erindre, hvorom da Amtmanden burde

underrette Hans Hbiærværdighed. Ligesom han ogsaa

bb> aarlig fremsende en med vedkommende Ansogninger

°§ Attester ledsaget Indberetning om Præmiernes Ud-

deling til det kgl. Danske Cancellie, og tilstille Stifts-

øvrigheden en Gjenpart af samme Indberetning. —
e

) Skulde de Aar indtræffe, at altfor faa dertil Quali-

ficerede meldte sig for at erholde disse Præmier, saa

°or saa meget, som Amtmanden finder passende, af

Benterne eller Indkomsterne af den dertil bestemte

Halvdeel af foran berbrte Midler, oplægges til Capi-

talen. — 2) Renterne og Indkomsterne af den ovrige

Halvdeel af bemeldte vore efterladte Midler bor an-

vendes til aarlig Understottelse for fire af de værdigste

°g mest trængende Præ s te- Enker inden Norder-

Amtet, eller ligesaa mange disses, til Fatligvæsenets

Understottelse trængende, men med fortrinlige Gaver

°§ Egenskaber udmærkede' Barn, og af Amtmanden,
efter foregaaende Correspondence med Biskoppen, ud-

deles efter Provsternes og Sysselmændenes i Forening

givne Anbefalinger. — 3) Saasnart enten den Længst-

levende af os, hvis vi da ingen Livsarvinger maatte
eflerlade, eller da bemeldte vor Son i umyndig Alder

°§ uden Afkom ved Dbdeu maatte afgaae, bliver det

Arfitniandens Pligt at foranstalte alt vort efterladende

L°sbre ved offentlig Auction bragt til Penge, og disse
l^dsatte

til Forrentning i den kgk Kasse, samt at op-
evar

° den derfor erhvervende Obligation blandt de
Se ved Norder- Amtet beroende Obligationer. De
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1839. Jorder, som vi maatte efterlade, bor Amtmanden for-

14. Mai. anstalte af den Mand administrerede, som dertil maatte
~~

findes bedst qvalificeret. — Men da de mon vorde

uadspredte, det er i Thingoe og Skagefjords Sysseler

tæt ved hinanden henliggende, vil han, om muligt er,

paasee, at Administrationslbnnen ikke overstiger 1
s Deel

af Jordernes Indkomster. — Til det kgl. Danske Can-

cellie bor Amtmanden aflægge aarligt Regnskab over

denne Stiftelses, som benævnes:
((
Provst Benedikt

Vigfussons og Hustrues, eller disses dyrebare

Sons, Jon Benediktsens, Stiftelse for værdige unge

Præster samt Præste-Enker og disses udmærkede Børn

inden Norder-Amtet i Island" — Indtægt og Udgift. —
4) Denne Disposition gjelder kun de af vore eller vor

Stfns Efterladenskaber, som vi ikke findes i levende

Live at have givet nogen anden særlig Bestemmelse.

Det Foranskrevne er saaledes af os med fuld For-

stand, fri Villie og velberaad Hu, og i Overværelse af

vedkommende Notarius publicus, Hr. Sysselmand L. Thor-

arensen, med tilkaldte Vidner oprettet, underskrevet og

forseglet. — Holar den 5. Oktober 1838.

Benedikt Vigfusson. Thorbjorg Jonsdatter.

(L. S.) (L. S.)

Ab hj6nin, Herra pr6fastur Benedikt Vigfusson og

Madame Thorbjorg J6nsd6ttir å Holum han", i minni og

tilkallaora notarialvotta nærveru, meb fullu råoi og oskertn

skynsemi lyst J>vf, ao J)au friviljuglega hafi saraib fram*

anskrifaba testamentariska Disposition, og ab hennar

innihald sé bldungis samkvæmt })eirra sameiginlega vilj3 '

J>ab attesterast hérmeb notarialiter.

L. Thorarensen (L. S.)

Notarial-gebyr ... S. M. 80 sk.

borgab meb åttatm skildmgum i silfurmynt.

L. Thorarensen.
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Kongelig Resolution ang. Foretagelse af en

videnskabelig Reise til Island, til Undersøgelse af

Svovlminerne osv. Khavn den 14. Mai 1839. —
I Rentek. Forest. 7. Mai berettes, at Kammeret havde modtaget

Andragende fra flere Handlende i London, om kongelig Tilladelse

til, frit og med Udelukkelse af alle andre Staters Undersaatter,

at maatte overalt paa Island eftersbge og tilvirke Svovl, Kul,

Naphta og Salpeter, ligesom ogsaa til fri Indførsel af Maski-

nerier, Fødemidler til Arbeiderne ved Svovltilvirkningen osv.,

saavel som fri Udforsel af de Mineralier, enten raae eller raf-

finerede, der maatte erholdes. — Professor Forchhammer, hvis

Betænkning Kammeret havde indhentet, yttrede, at det var

ønskeligt, at de Rigdomme af Svovl, som Island indeholder,

Maatte blive benyttede paa en bedre Maade og i en større

Udstrækning end nu, men han tilraadede ikke et sligt exclu-
•

sivt Privilegium som det ansbgte, der endog udelukkede Kon-
gens egne Undersaatter. Derimod ansaae han det for rigtigt,

at tillade toldfri Indførsel af Maskiner og af Levnetsmidler,

^sse sidste dog kun fra Danmark. Salpeter og Naphta vare

ikke hidtil fundne paa Island, og Kul ikke under gunstige

Erhold, hvorfor han ikke kunde give Betænkning om disse

Punkter. — Rentekammeret fandt, at førend man indlod sig

Paa Sagen, maatte man have Forholdene paa Island under-
søgte af et Par kyndige Mænd 5 heri var og Statsgjældsdirec-

honen enig, som den, der modtog Forpagtningssummen af

Svovlværket ved Husevig, 100 Rbd. aarlig. — Til at foretage

\ 839.

14. Mai.

Undersbgelsen foreslaaes Cand. polytechn. Schytte, der havde
reist

i Grenland 1838 for at undersb'ge Kulbrydningen, og
^ud. Steenstrup, der i 1837 havde bereist den nordøstlige
ee

* af Jylland for at undersøge Torvemoserne. Omkostnin-
gerne vej Reisen foreslaaes udredede af Jordebogskassen. —
entek. Relat. og Resol. Protok. 1839 C, Nr. 233. Algreen-
S8ll»gs Reskriptsaml. 1839, S. 149. — I Hunavatns Syssel

aufo>es som publiceret 1840: Circulaire angaaende Schyttes
°g Steenstrups Reise.

Vi ville allern. have Vort Rentekammer bemyndiget

Stud
0verdrage Candidatus Polytechnices Schytte og

l0$u& Steenstrup at reise til Island, for i dette og
e ^ar at undersøge, deels Beskaffenheden af der-

8eren<^ e Svovlminer, deels om der sammesteds findes



366 Kgl. Resol. ang. Svovlminerne.

4 389. Kul, Salpeter eller Naphta, saavel som for at gjbre sig

T~Ma.i
bekjendte med Islands ovrige physiske Beskaffenhed,

med fortrinligt Hensyn til Natur- Produkternes oecono-

miske Anvendelighed, saaledes at Omkostningerne ved

deres Reise afholdes af den islandske Jordebogskasse,

samt imod at de ved deres Hjemkomst meddele Kam-

meret detaillerede Beretninger om hvad de saaledes

maatte have erfaret. — Kjdbenhavn den 14. Mai 1839.

17. Mai. Nogle Bemærkninger som Instruction for de

til Undersogelser i Island udsendte Videnskabs-

mænd. Khavn den 17. Mai 1839. — Denne In-

struction er i Form af et Brev fra Professor Forchhammer til

Rentekammeret, hvortil ere fSiede et Par Punkter om Bygnings-

materiale fra Collegiet selv. Gjenpart heraf blev tilstillet de

Reisende ved Rentek. Skriv. 23. Mai 1839. — Efter Originalen

i Rentekammerets Archiv.

Ifolge en mundtlig Opfordring giver jeg mig her-

ved den Ære, at opgive nogle Momenter, hvorpaa Hr.

polytechnisk Candidat Schyttes og Hr. Steensirups Op-

mærksomhed især synes at burde være henvendt ved

deres Reise i Island.

Jeg antager, at Reisen varer i 1 Va Aar, at de Rei-

sende gaae herfra til Reikjavig, og efter et" kort Ophold

der, over Thingvalla til Nordlandet, og derpaa langs

med Ostkysten tilbage til Reikjavig, hvor de blive Vin-

teren. — At de under dette Vinter- og Foraarsophold

undersbge de Steder i Nærheden af Reikjavig, som ere

særdeles interessante, forsaavidt som Åarsliden tillader

del. Disse Steder vilde især være Krisavigs Svovlminer,

Geiser og Havnefjords Hraun. I det næste Aar vilde

da de Reisende være beskjæftigede med Undersbgelsen

af Vestlandet og en Deel af Nordlandet, og vende til-

bage fra Nordlandet.

Det ligger i Sagens Natur, at Omstændighederne

forresten maae bestemme, om den her anforte Orden i
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^soget af Stederne kan folges, eller ora den maa for- -1839.

andres. Ikkun det vilde være onskeligt ;
at de Reisende 17. Mai.

allerede
i den fbrste Sommer besogle begge Partier

af Solfatarer, for til Efteraaret at kunne give en Be
retning over dem og revidere enkelte Punkter af deres

Iagttagelser i det næste Aar, hvis dette skulde være

Udvendigt.

Da Hensigten med denne Reise især er technisk,

vHle de Reisende fortrinsviis henvende deres Opmærk-
somhed paa folgende Gjenstande: J) Svovlminerne;
2)Brunk ullagene (Torv); 3)Puzzolane; 4)Alun-
ste 6n; 5) Borsyre; 6) Kobbermalme; 7) Jern-

\) Svovlminerne: Vi kjende hidtil tvende store

Partier af Solfalarer i Island, nemlig Krisavig-Partiet i

N»rheden af Reikjavig og Husavig-Partiet omkring Myvatn

°§ Krabla. Begge disse Partier ere af den Beskaffen-

hed, at Svovlet danner sig bestandig paany, efter at

det er taget bort, og det er ikke meget sandsynligt,

at der i den tilgjængelige Deel af Island skulde findes

hidtil ubekjendle Steder, hvor Svovlet vedbliver at

sig; thi da denne Svovldannelse er ledsaget
Trie d Udvikling af Dampe, som tilkjendegive sig i Form
af en Rbgslbtte, saa kunne de ikke let undgaae Op-

^rksomheden, hvortil endnu kommer, at Lullen af

Vov let, enten som Svovlbrint eller som Svovlsyrling,
aldrig mangler ved de endnu virksomme Solfatarer. —
derimod er det ikke usandsynligt, at der i det Indre
Mellem Framer Namer (=Fremri-nåmar) og Skaptafell
findes saadanne Svovlminer, men de have formodentlig

J^8
en Værdie for Handelen formedelst den vanskelige

ansport. — Men deraf folger paa ingen Maade, at

er ikke findes Steder paa Island, hvor den Virk-
somhed, der foranlediger Svovlets Sublimation, har
°phbrt

? hvor man altsaa ikkun vil borttage Svovlet een
n
§> men hvor det er sandsynligt at der findes storre

danne

•
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1839. Masser. Da Lavastrommens Varme er meget for stor,

17. Mai. for at Svovlet kunde ventes at findes i dem eller i

deres umiddelbare Nærhed, er det især Tuflagene

i Nærheden af slukte Vulkaner, hvis Under-

so ge Ise er vigtig for de Reisende. — Da de

levende Svovlminer (de virksomme Solfatarer) oprinde-

ligen faae deres Svovl som Svovlbrint fra Jordens Incire,

ere de Betingelser, hvorunder Svovlet hurtigen kan

fornyes i saadanne Miner: a) en rigelig Udvikling af

Svovlbrint; b) en meget poros Jordbund, for at Svovl-

brinten kan trænge igjennem
;

c) Adgang af ikke meer

eller mindre atmosphærisk Luft, end at Brinten af Svovl-

brint kan iltes til Vand og Svovlet ikke iltes til Svovl-

syrling; d) en behdrig Afkjoling af de oversle Lag, for

at Svovlet kan samle sig. — Omendskjdndt det synes

at ligge udenfor Menneskets Magt at bestemme Tilstrøm-

ningen af Svovlbrint, kan man dog uden Tvivl foran-

ledige en raskere Udskilling af Svovl, ved at forandre

Betingelserne b, c, d, og da man ved at lede denne

Naturproduktion sandsynligviis vilde kunne fordge Svovl- *

produktionen overordentlig meget, vil det være en af

de vigtigste Opgaver for de Reisende, at sbge at ud-

finde, paa hvilken Maade Betingelserne til Svovlets Ud-

skillelse kunne opfyldes fuldkomnere end hidtil.

2) Mineralsk Kul, Brunkul, Surturbrand

(= surtarbrand) etc. — Brunkullene forekomme som

bekjendt næsten udelukkende i Islands nordvestlige

Deel, netop der, hvor den egentlige vulkanske Virkning

mangler, og de Bjergpartier, som man pleier at betegne

med Navnet Fiols-Trap, ere herskende. I lignende

Bjergmasser forekomme der ogsaa Kul paa Færoerne

og i Gronland, og det er derfor ikke usandsynligt, at

de paa alle disse Steder vise de samme Ejendomme-

ligheder. Den vigtigste af disse er den, at de danne

sammenhængende Lag af stor Udstrækning, hvoraf f. Ex.

eet findes paa Færderne over Qvadratmile; de
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Reisende vilde allsaa undersoge, ihvorvidt et saadant, 4839.

for den lechniske Benyttelse af Brændselet særdeles 17. Mai.

vigtigt, Forhold finder Sted. Det kongel. Rentekammer
N

tilsendte mig for nogle Aar siden en Ansbgning fra

nogle Bbnder ved Stockholmene i Skagafjord om en

Understøttelse til deres Arbeider for at finde Kul. Jeg

har dengang anfort hvad jeg kunde angive om disse

Forhold; men det vilde være dnskeligt, om de Reisende

nu kunde give nærmere Efterretninger om Forholdene,

der synes at være betydeligt afvigende fra dem, der

findes ved den almindelige Surturbrand. — Ved Be-

dømmelsen af den techniske Vigtighed af Kullene vilde,

foruden deres Brændværdie, især den storre eller mindre

Lethed ved deres Brydning og de deraf flydende Om-
kostninger komme i Betragtning. Omendskjondt man
uden Tvivl, selv om der fandtes betydelige Lag, ikke

burde tænke paa at gjore det til en Udforselsartikel,

vil ikke desto mindre den storre eller mindre Lethed,

hvormed de kunne transporteres og udskibes, være af

Vigtighed, da den Indflydelse, deres Benyttelse kan

have paa Indvaanernes Velstand, beroer tildeels paa

den Lethed, hvormed de kunne forskaffe sig dem. Af

de forskjellige Lag, og af Lagenes forskjellige Dele, bor

der tages Prover med til Kjobenhavn, der dog i Al-

mindelighed ikke behove at overstige 2 Punds Vægt.

3) Puzzolane. — Omendskjondt Opdagelsen af

en naturlig Puzzolane har tabt meget af sin Vigtighed

ved den store Anvendelse af kunstige Gementer, der

nu finder Sted, og som udbreder sig mere og mere,

vilde det dog være en Sag af Betydenhed, at opdage

Puzzolanlag paa saadanne Steder, at de kunde findes

med Lethed og indskibes uden store Omkostninger. —
Puzzolane er vulkanisk Aske, men ikke enhver vulkanisk

Aske kan bruges som saadan. Det augitiske vulkanske

Sand synes at være aldeles ubrugbart til Kalkcement,

og ikkun de trachitiske Askearter have hidtil givet gode

XI. B. 24
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1839. Resultater. Det synes derfor især i de ældre vulkaniske

17. Mai. Produkter at man bor sbge delte Material, og navnligen

synes det, som om de gamle Vulkaner omkring Baula

have fremherskende Feldspath. — Havnefjord Hraun i

Nærheden af Reikjavig er udmærket trachitisk, og hvis

der kunde findes et Tuflag, der svarede dertil, vilde

man uden Tvivl deri have en god Puzzolane. Hr.

Schytte vil, naar han forsyner sig med nogen Saltsyre

og brændt Kalk i veltilstoppede Flasker, være istand

til at prbve den, forend ban sender storre Partier her

til Kjbbenhavn. Hidtil har man ikkun fundet den vul-

kanske Aske brugbar som Puzzolane, der angribes af

Saltsyre; men bedst er det altid at prbve den med

Kalken selv. Skulde en saadan Puzzolane vise sig god

ved Proven med Kalk, og findes den under Forhold,

at den kunde udfores, da maa der sendes en Foustage

til Kjbbenhavn, der indeholder omtrent 100 Pund.

4) Alunsteen. — Dette vigtige Mineral findes i

trachitiske vulkanske Egne, naar der sublimeres tillige

Svovl. Man har altsaa megen Grund til at formode den

paa Island, og navnligen i Omegnen af Baula, hvor der

findes hvide, tætte, feldspathagtige Steenarter. Den

gode Alunsteen afgiver Alun til Vandet efter at den er

ristet. Hr. Schytte vil altsaa ved Blæserbrs Prbver

kunne afgjbre dens Natur. Findes der af denne Steen-

art, maa der sendes en Prbve af idetmindste 150 Pund

til Kjbbenhavn.

5) Borsyre. — Borsyren er et Produkt af de

varme Kilder i Ovre-Italien, den fremkommer der med

Svovlbrint og i Egne, hvor Kalken mangler og Kilderne

afsætte megen Kiseljord. De samme Forhold findes

paa Island; der er derfor en Sandsynlighed for, at dette

vigtige Produkt fremkommer ogsaa der; navnligen ere

Omegnen af Myvatn og Krabla de Steder, hvor man

har Grund til at sbge efter denne Substants, der vilde

være en vigtig Handelsartikel for Island. De Reisende
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ville altsaa med megen Omhyggelighed undersoge den 1839.

anførte Egn, der ogsaa har de storste Svovlminer. 17. Mai.

6) Kobbermalme. — Gedigent Kobber anføres

' at findes i Fjeldene imellem Lagarfljot og Borgarfjord.

Da denne Deel af Island har en stor Lighed med Fær-

oerne, er det sandsynligviis de samme Forhold, hvor-

under den findes paa disse Oer, hvor den neppe vil

illade nogen fordeelagtig Benyttelse. Ikke desto mindre

burde de Reisende undersoge dette Spbrgsmaal. —
Malachit anføres at fremkomme ved Orefjord (Eyja-

fj°rd?), Alftefjord, ved Skorsstrand (= Skarostrbnd?) og

Skaalevig (Skålavik); omendskjbndt det er sandsynligt,

at det anførte Mineral ikke har været Malachit, men
Grbnjord, fortjener det dog de Reisendes nbiere Under-

søgelse, r-l ' * ^^^^^^^m-^P^i

2

7) Jernmalme. — De islandske Jernmalme ville

neppe kunne udsmeltes paa Oen formedelst Mangel paa

^ændmaterial, og ligesaa lidet kunne udfores med
Fordeel; ikke desto mindre vil det dog være interes-

sant at undersoge, om der virkelig findes saa udbredte

°g rige Jernmalme, som man har paastaaet.

Foruden de her opgivne Gjenstande ere der nogle

andre af en saa stor og almindelig Interesse, at jeg,

°mendskjbndt de ikke hore til de egentlig techniske

^Pgaver før Reisen, ikke kan forbigaae dem her.

4) Islands Klima antages i Almindelighed at have
forværret sig siden vi kjende Oen; men de Kjends-

gjerninger, som anføres, ere ikke desto mindre af den
Beskaffenhed, at de blive noget usikkre, og omendskjbndt

,

alle tilsammenlagne synes at give det Resultal, som i

Almindelighed uddrages deraf, bliver dog ved de en-
kelte mange Tvivl tilbage. Det vilde derfor være bnske-

om de Reisende kunde iagttage noget Tilforladeligt
0ver denne Gjenstand. — %) Det er en Kjendsgjerning,
s°ni staaer i Forbindelse med det ovenanførte Spbrgs-
niaal om Islands Klima, at Jbklerne (Gletscherne) skyde
sig meer og meer ned i Dalene; navnligen er Breide-

24*
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4839. marks Jokul (= Breioamerkr-jbkull), der forst har dannet

17. Mai. sig siden Oen er beboet, rykket frem paa en hoist

foruroligende Maade. Det vil derfor være interessant

at undersbge, om lignende Forhold finder Sted ved alle

Jokler, eller om denne Fremskriden af Breidemarks

Jokul ikkun er et Localphænomen, der ikke findes ved

de andre Iisbræer. — 3) De Lag af Muslingskaller,

der synes at henhbre til de samme Arter, som endnu

beboe Havet omkring Island, men findes tildeels hoit

oppe i Landet, saasom Hallbjarnarstada-Kamb ved Husa-

vig, bevise en Hævning af Landet; men fra andre Steder,

navnligen fra Vestlande!, har man, Kjendsgjerninger,

som hentyde paa en Sænkning. Det vil derfor være

af Vigtighed, at afgjbre, om disse Hævninger og Sænk-

ninger ere locale, saaledes at een Deel af Landet hæver

sig, medens en anden Deel deraf synker, eller om bele

Landet, der tidligere har været hævet, nu synker lang-

somt. — 4) Ved Katle^laa Jbkuls Udbrud i 4755 skal

Solheima Jokul have bevæget sig op og ned, og være

tilsidst voxet saa betydeligt, at den blev endnu een

Gang saa stor, som for. Denne ufuldstændige Efterret-

ning hentyder paa en pludselig, stor Localhævning.

Det anbefales derfor til de Reisende, at samle alle

Efterretninger og Iagttagelser, der kunde oplyse delte

vigtige Phænomen. — 5) Der forekomme Jbkler i Is-

land, som kaldes Faidjbkler, der angives ved lidudbrud

at glide ned i Dalene og der at oplbse sig i Vand,

lis, Dynd og Lavastykker. Dette Phænomen kan for-

klares ved al antage, at disse Jbkler bestaae af af-

vexlende Lag af lis, Aske og Lavastrbmme, en Blanding,

der ogsaa forekommer paa Ætna. En Undersbgelse af

Faldjbklernes Phænomen vil være af stor Vigtighed for

Geognosien. — 6) Ere Islændernes saakaldte Olkilder

kulsuurt Vand, eller ere de, som angives om nogle,

blot en Blanding af Svovlsyre og Vand? — Med Hensyn

til Islands Trang til hensigtsmæssige Bygningsmaterialier

fortjener det de Reisendes Opmærksomhed, om der



Instrux paa en Rkise til Island. 373

*kke findes Pimpsteen eller en mere porbs Lava i til- 1839.

strækkelig store Stykker for at danne Bygningssteen

deraf, eller i alt Fald Muslingeskaller i stor Mængde. —
Ligeledes anbefales til de Reisende at være opmærk-
somme paa, om der, skjondt det ikke er sandsynligt

at Kalklag findes paa Island, dog muligen i Trappen

kunde være Kalkgange, der vare brugbare til Kalk-

brænding. — Kjobenhavn den M. Mai 1839.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over is, Mai.

Island, ang. Bestemmelser om Depositioner af

Penge i den islandske Jordebogskasse. Khavn

den 18. Mai 1839. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 871.

Fra Hr. Stiftamtmand Bardenfleth er under 28.

Marts f. A. indkommet Forslag, betræffende nogle Til-

læg og Modificationer i de Regler, der hidtil ere fulgte

ved Islands Jordebogskasse, deels ved Modtagelse af

Summer, mod Anviisning paa Zahlkassen m. v., deels

ved Ind- og Udbetalinger af Umyndiges Midler. — Efterat

det Fornddne desangaaende er afhandlet med de De-

puterede for Finantserne og Directionen for Statsgjelden

og den synkende Fond, har Kammeret om den forst-

nævnte Deel af Forslaget nedlagt ailerund. Forestilling;

bvorpaa Hans Maj*, under 8. dennes allern. har resol-

veret saaledes:

uVi tillade allern. [. . . . o. s. v. see kongel. Resol.

8. Mai 1839, ovenfor S. 355-357. . . .] imod deraf at er-

lægge til Landfogden 1k pCt. af de Summer, der saa-

ledes maatte blive deponerede."

Hvad Ind- og Udbetalingen af Umyndiges Midler

angaaer, er Statsgjeldsdirectionen med Hr. Stiftamtman-

den enig i, at der, naar Midlerne anmeldes til Indbe-

taling, bor fordres Legitimation for, at de anmeldte

Summer ere Umyndige tilhorende, og at det paasees,

til hvilken Tid Vedkommendes Umyudigheds Tilstand

ophorer, for at Gapitalerne saa betimeligen kunde vorde

*
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1839. opsagte, at Tilbagebetalingen kan effectueres i den næst

TtTXT*^ paafotaende Termin, med de til den Tid forfaldne
18. Mai. r °

Renter; ligeledes, at den for Opsigelsen af ovennævnte

Capitaler bestemte Tidsfrist af Vs Aar, naar Summerne

overstige 100 Rbd., og af 1k naar de udgjore 100 Rbd.

eller derunder, forbliver uforandret, dog at der, i Lig-

hed med det, som finder Sted med Umyndiges Midler

i Danmark, ei alene ikke haves Noget imod, at Op-

sigelser modtages til en forestaaende Termin, end-

skjondt en Deel af den befalede Varsel s tid allerede

maatte være forloben, men endog, at Tilbagebetaling

af de her omhandlede Umyndiges Midler skeer uden-

for den sædvanlige Termin, naar Jordebogskassens

Tilstand tillader Udbetalingen, og Vedkommendes Tarv

taler for, at den finder Sted.

Foranstaaende skulle vi ikke undlade herved tjenstl.

at meddele Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efterret-

ning og Foranstaltning, samt videre fornoden Bekjendl-

gjorelse. — Rentekammeret den 18. Mai 1839.

is. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Bevilling af Laan til et islandsk

Interessentskab for Communicationens Forbedring

mellem Island og Kjobenhavn. Khavn den 18.

Mai 1839. — Rentek. lsl. Copieb. 13, Nr. 879.

Fra et i Reikevig stiftet Interessentskab, for at til-

veiebringe en jevnligere Communication mellem Kjo-

benhavn og Island, er, med Hr. Stiftamtm. Bardenfleths

behagelige Skrivelse af 25. Februar d. A., indkommet

et Andragende, deels om Understottelse af den konge-

lige Kasse til dette Foretagendes Udforelse, deels om

at blive overdraget Befragtningen af det islandske

Postskib.

Om Sagen, forsaavidt den gaaer ud paa Under-

støttelse af den kongel. Kasse, har fra de Deputerede

for Finantserne været nedlagt allerunderd. Forestilling,

\
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hvorpaa Hans Maj 1
, under 7. i d. M. allern. har re-

solveret saaledes:

, {
Vi ville allern. have det i Reikevig stiftede In-

teressentskab
, for at tilveiebringe en jevnligere Com-

^unication mellem Kjbbenhavn og Island, bevilget af

Finantskassen et Laan af 3000 Rbd. Sdlvmynt, rente-

frit i 5 Aar, men mod derefter at forrentes med 4 pCt.

Pro anno, og at tilbagebetales Vio aarlig, samt imod

Sikkerhed i det anskaffede Skib med Inventarium og

dets Assurance-Sum".

Ved at communicere Hr. Stiftamtmanden denne
a llerh. Resolution til behagelig Efterretning og videre

tiekjendtgjorelse for Vedkommende, maae vi derhos

anmode Dem om, at paalægge Landfogden: af Islands

Jordebogskasse at udbetale foranfdrte 3000 Rbd. r. S.,

e fter at for Belobet er udstedt behbrig Obligation med
første Prioritets Panterettighed i det anskaffede Skib

toed Inventarium og dets Assurancesum, hvilken Obli-

gation, naar den er foranstaltet thinglæst og Gjenpart

deraf hertil er indsendt, bliver at opbevare ved Is-

lands Jordebogskasse.

Hvad derimod Interessentskabets Andragende om
Postskibs- Befragtningen angaaer, da vil denne Deel af

Sagen komme under nærmere Overveielse, naar Ind-

beretning hertil indkommer om, at Foretagendet er

saavidt fremmet, at et passende Skib er anskaffet m. v.

~— Rentekammeret den 18, Mai 1839.

Kongelig Resolution ang. Understottelse af 25. Mai.

Fonden ad usus publicos til geistlige Læsesel-

skaber i Island. Khavn den 25. Mai 1839. —
Biskoppen over Island havde indberettet til Cancelliet, at

efter en i'orelobig Correspondence med afg. Prof. Theol. Jens

Moller i Kjbbenhavn, blev der i Aaret 1832 gjort Begyndelse

til Anlæggelse af geistlige Læse-Indretninger i Island. Der
blev forst bestemt Oprettelse af 4 Afdelinger, hvoraf Mula
Syssclerne og Oster-Skaptafells Syssel udgjorde den forste, de
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1839. fire Sysseler i Norder- Amtet den anden, Stranda, Isafjords

25. Mai. °S Bardastrands den tredie, Snæfellsnæs, Dala og Myra Sys-

— seler den fjerde Afdeling. De ivrige Sysseler paa Sydlandet

bleve udeladte, da de havde en lettere Adgang til Stiftsbi-

bliotheket i Reykjavik. I Aaret 1833 sendte Professor Moller

endeel Boger, tildeels anskaffede ved en Understøttelse af

100 Rbd. fra Directionen for Fonden ad usus publicos, og

haabede da at kunne tilveiebringe *en aarlig Sum til dette

Oiemed, men han dbde i samme Aar. Man kom snart til

Erfaring om, at Afdelingerne vare for store og Circulationen

gik meget langsomt. Da Biskoppen nemlig i Aaret 1834 op-

muntrede til ved aarlige Pengebidrag at foroge Samlingerne,

fandtes de Fleste villige dertil, men bnskede at Bbgerne skulde

deles mellem Provstierne, og i hvert Provstie oprettes et Læse-

selskab for Geistligheden. I Nord -Amtets fire Sysseler ud-
•

fortes Delingen forst, og Oster- Skaptafells Syssel traadte og-

saa ud, men Mula Sysselerne vedbleve at udgjdre eet Læse-

selskab. Der havde man ogsaa kjbbt Bbger, og i de bvrige

Provstier paa Nord og Vestlandet for mindst 1 1 (jorder- isa-

fjords) og meest 69 Rbd. (Hunavatns S.). I Stranda Syssel

var ubetydeligt ydet i Penge, men en Præst havde givet en

Deel gode Boger. Fra Bardastrands Provstie havde endnu intet

Pengebidrag været at erholde, men Provsten og en Præst

der i Herredet havde skjænket en ikke ubetydelig Deel gode

Bbger. Endvidere havde Geistligheden i Rangarvalla Syssel,

tilskyndet dertil af Herredsprovsten (Tomas Sæmundsson),

selv oprettet et Læseselskab paa fælles Bekostning, og et histo-

risk Læseselskab var ligeledes oprettet i Vester -Skaptafells

Syssel. Biskoppen havde derfor andraget paa, at Cancelliet

vilde bevirke tilstaaet en offentlig Understøttelse af Fonden

ad usus publicos til de i 14 af Landets Provstier oprettede

geistlige Læseselskaber, og at Pengene maatte blive anviste

til Catechet Th. Gudmundsen i Khavn, der fra Begyndelsen

havde været en Velgjbrer for de nævnte Læse-Selskaber.

Cancelliet havde anbefalet dette Biskoppens Forslag til Direc-

tionen for Fonden ad usus publicos, og denne erklæret sig

deri enig.

Vi ville allem. have de i fjorten af Islands Provstier

oprettede geistlige Læse-Selskaber tilstaaet af Fonden

ad usus publicos en Understøttelse af tilsammen 300

I
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Rbd. eengang for alle. — Kjobenhavn den 25. Mai 1839.

4 839 1
.

^
26. Mai.

Plakat ang. Oprettelsen af en Bygnings-Gom- 29. Mai.

mission i Reykjavik. Khavn den 29. Mai 1839.
*— Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1840,

samt ligeledes i flere af Landets Jurisdictioner, nemlig 18S9 i

Reykjavik og Borgarfjords Syssel, 1840 i Skaptafells, Rangar-

valla, Arnæs og Vestmannoe Sysseler, ligeledes i Snæfellsnæs,

Dala, Bardastrands, Isafjords og i samtlige Sysseler i Nord- og

Oster-Amtet. Canc. 3. Depart. Registr. 1837-1839, fol. 465, 469..

C1839, Nr. 1621 b
). Original-Aftryk hos Schultz, paa Dansk

og Islandsk, 12 Sider i 4to
: fOrste Side Titelblad, den danske

Titel overst, den islandske nedenfor, Resten af Titelbladet

Dansk
; paa de lige Sider 2—10 den danske Text med Sigilla-

tur* og Underskrifter, paa de ulige Sider 3— 11 den islandske

Text uden ' Underskrifter 5 den sidste Side (12) blank. Coll.

Tid. for 1839, S. 601-607 (med Motiver). Qvart-Forr. for

1839, S. 60-63. Schou XXII, 324-327
;
jevnf. Roesk. Stæn- •

(lertid. I, 89—94$ 11,24—32. Islandsk: Original-Aftryk hos

Schultz med den danske Text (see ovenfor).

Plakat, betræffende en Bygnings-Gommission i Rei-

kjavig paa Island.

Vi Frederik den Sjette &c. G. v.: at Vi, til storre

Sikkerhed mod lldsvaade, have fundet for godt, efter

derom at have modtaget allerunderd. Betænkning fra

Vore troe Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og

Lolland -Falsters Stifter, samt Island og Færoerne, at

foreskrive folgende Regler for Bygningsvæsenet i Kjbb-

staden Reikjavig paa bemeldte Vort Land Island

:

') Skriv, fra Directionen for Fonden ad usus publicos til

Cancelliet 7. Juni 1839, med Forslag om, at Summen ud-

betales til Biskoppen og Fordelingen overlades ham $ hvor-

paa Cancelliet igjen svarer i Skriv. 22. Juni 1839, at

Fordelingen bliver at bestemme af Biskoppen og Stiftamt-

manden i Forening. Canc. 3. Depart. Brevb. 1839, Nr.

1654. — Anviisning paa Udbetalingen i Rentek. Skriv,

til Landfogden i Island 24. August 1839, Isl. Copieb. 13,

Nr. 1037.
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1839. 1) Der skal i Reikjavig oprettes en Bygningscom-

23. Mai. mission, bestaaende af Byefogden, Brandinspecteuren,

to af Byens Repræsentanter, som udnævnes af Amt-

manden efter samtlige de eligerede Borgeres Forslag

og efter at Byefogdens Erklæring derover er indhentet,

samt af to andre Mænd, som Amtmanden dertil maatte

ansee skikkede, og hvortil han især skal udnævne

bygningskyndige Mænd, naar saadanne maatte haves.

— 2) Denne Gommission paaligger det i Fremtiden, i

Overeensstemmelse med Anordningen 4 7. Novembr.

4 786 § 5, paa Amtets nærmere Approbation, at udvise

den fornodne Plads til enhver ny Bygnings Opforelse,

saavelsom til de fornodne Gaards- og Haugepladser,

som derefter foranstaltes Vedkommende udmaalte af

Byefogden; dog bor de saaledes udmaalte Pladser ind-

hegnes og afbenyttes inden 2 Aars Forlob, da de i

modsat Fald falde tilbage til Byen. I Forbindelse her-

med paaligger det Gommissionen, for at Byen i Frem-

tiden kan blive bygget efter en bestemt Plan, med
*• ....

Amtets Samtykke at fastsætte, hvor de frie Pladser og

Gaderne skulle anlægges; og bor Commissionen til

den Ende erholde meddeeit af Byefogden en Oversigt

over de hidtil af denne Embedsmand alene udmaalte

Pladser, over hvilke, i Forbindelse med de senere af

Commissionen anviste, denne bor fore en særskilt Proto-

col. Denne Protocol, saavelsom de flere Protocoller,

Commissionen maatte finde nbdvendige til dens For-

handlinger og Correspondence, anskaffes paa Kæmner-

kassens Regning. — 3) Folgende Regler, der fornem-

melig ved nye Bygningers Opforelse, eller ved Hoved-

reparationer paa Bygninger blive at iagttage, skulle

tillige være Gjenstande for bemeldte Gommissions Omhu:
— A. Naar det til stbrre Sikkerhed i Henseende til Ilds-

vaade, eller for at skaffe bekvemmere Færdsel, ansees

nbdvendigt at give en Gade stbrre Brede, skal Enhver,

som er ånviist en ubebygget til Gaden stbdende Plads,

være pligtig til at indrykke saameget af sin Grund til
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Gaden, som ansees fornbdent for at give samme den 1839.

behbrige Brede, imod at han derfor nyder Godtgjbrelse 29. Mai.

a f Byens Kasse, som i Forhold til hele Bygningspladsens

Størrelse og Værdie, og den Forringelse samme ved

Afstaaelsen vil lide, af bemeldte Commission med
Amtets Samtykke bestemmes. — B. Ved Opforeisen af

nye Bygninger paa forhen ubebyggede Pladse skal nbie

Paaagtes, at de paa ingen Maade komme i umiddelbar

forbindelse med Naboehusene, og der bor altid være
e t frit Rum til Naboens Huse paa 10 Alen; dog skal

dette ikke være til Hinder for Opforeisen af Stakitter

eller andre saadanne Indhegninger, som i Tilfælde af

Hdsvaade hurtigen kunne nedrives. — C. Naar nogen

ny Bygning skal opfores, har bemeldte Gommission,

paa Amtets nærmere Approbation, at bestemme den

Linie, som bor gives Bygningen til Gaden, og de flere

Hegler, som samme i Henseende til Sikkerhed mod
Usdvaade, saavel ved Bygningens indvendige som ud-

vendige Bygningsmaade, finder fornodne at iagttage.

Commissionen bor derhos saavidt muligt paasee, at

der for de Professionister, hvis Næringsveie kunde

S lve Anledning til at befrygte Fare for lldsvaade, anvises

Byggepladser paa afsides Steder, ligesom og denne

Gommission ideligen har at fore Tilsyn med alle nye

bygninger, medens de staae under Bygning. Ligeledes

bor den fore Tilsyn, naar der forelages Hovedrepara-

tioner, og haver den nbie at paasee, at Vedkommende
strængt rette sig efter de dem givne Forskrifter. — D. En-

hver, som agter at opfbre nogen Bygning, eller ved de

ældre Bygninger at gjbre Forandringer, eller at foretage

Hovedreparationer, bor derfor, inden hermed skeer

Begyndelse, forst desangaaende gjbre Anmeldelse for

oflmeldte Gommission, og indhente sammes med Amtets

Approbation forsynede skriftlige Bestemmelser, om og

efter hvilke Begler han maa bygge, forsaavidt det

under Litra C. angivne Oiemed angaaer. — E. Dersom
Nogen begynder med nogen Bygning, inden dette er
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1839. efterkommet, bor saavel han som vedkommende Mester

29. Mai. bbde fra 5 til 25 Rbd. til Bvens Fattiskasse efter Politie-

rettens Kjendelse, og maa den forstnævnte derhos taale,

at Bygningen, saavidt den ikke er indrettet efter de

Regler, som Commissionen finder at derved burde have

været iagttagne, for hans Regning nedrives, lovrigt bor

Byefogden, saafremt han bringer i Erfaring, at der be-

gyndes paa et Bygningsarbejde, hvortil Gommissionens

Samtykke behoves, uden at samme er indhentet, strax

forbyde, at der med samme videre forlfares. — 4) De

i nærværende Reglement indeholdte Forskrifter bor og-

saa gjelde i Henseende til Tomthuse og dertil horende

Hauger, der ere beliggende indenfor Grændserne af

Byens Jurisdiction, forsaavidt de paa samme ere an-

vendelige. Hvorefter alle Vedkommende sig allerund.

have at rette. — Givet i Vor Kongelige Residentsslad

Kjbbenhavn den 29. Mai 1839.

O pib bréf vibvikjandi bygginganefnd i Reykjavik

å Islandi.

Ver Fribrik hinn Sjbtti, &c. G. v.: ab Oss, til ab

afstyra husbrunum, hefir J)6knazt, eptir ab hafa J)arum

utvegab ålit Vorra triiu umdæmisstanda fyri Sjålands,

Fjéns og Lålands-Falslurs stifti, svo og Island og Fær-

eyjar, ab fyrirskrifa fylgjandi reglur fyri byggingastorfum

i kaupstabnum Reykjavik å fyrrnefndu Voru landi Islandi:

\) I Reykjavik skal stofnast ein bygginga-nefnd, i

hverri vera skulu byf6getinn, eldsvarnar- forstjérinn,

tveir af stabarins fulltruum, sem skikkast af amtmann-

inum eptir allra hinna kjbrnu borgara uppåstungu, og

eptir ab b^f6getans alit J)aryfir hefir verib utvegab, svo

og tveir abrir menn, hverja amtmaburinn "kynni ab alita

hæfilega J)artil, og hvartil hann sérilagi å ab nefna

menn, er skynbragb bera å husasmibi, |)egar sifkir til

eru. — 2) Eptirleibis verbur {>ab skyida })essarar nefnd-

ar, samkvæmt tilskipunarinnar af 47. Névembr. 4780
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8 5, ab lilskildu amtsins nåkvæmara sam^ykki, ab åvfsa 4839.

hib naubsynlega plåts til sérhverrar nyrrar byggfngar, 29. Mai.

°8 lika til naubsynlegra garbsrums- og jurtagarba, sem
frareptir utmælast hlutabeigendum eptir byf6gelans råb-

stofun; samt eiga J)au })annig utmældu plåts ab afgirbast

°§ nytast innan tveggja ara utgaungu, )>ar |)au, ef ut

a f t>v£ bregbur, aptur tilfalla kaupstabnum. I sameinfngu

hérmeb uppåleggst J)ab nefndinni, til J)ess ab staburinn

eptirleibis geti bygbur orbib eptir vissu undirlagi, raeb

anUsins sam})ykki ab åkvarba, hvar })au aubu plåts og

strætin eiga ab grundvallast; ^og å nefndinni til J)essa

augnamibs af byfégetanum ab mebdeilast yfirlit })eirra

hfngabtil einungis af }>essum embættismanni utmældu

plålsa, yfir hver, f sameinfngu vib [)au af nefndinni

sibar åvfsubu, hun å ab halda sérlega embættisb6k.

fcessi embættisb6k, og abrar fleiri sifkar, er nefndin

kynni ab ålfta naubsynlegar til hennar råbstafana og

brefaskripta, eiga ab utvegast å stabarins gjaldkera-sj6bs

^ostnab. — 3) Eptirfylgjandi reglur, sem sérflagi eiga

a^ abgætast vib reisfng nyrra byggfnga, ebur annara
by§§mga abalumb6t, eiga undir eins ab nj6ta greindrar

nefndar umhyggju: — A. |>egar J)ab, til {>vf vissari varnar
Vl& hiisbruna ebur til ab utvega greibari yfirferb, ålfzt

naubsynlegt ab gjora eitthvert stræti breibara, å sérhver,

hverjum ébyggt plåts, er ut til strætisins sn^r, hefir

verib åvfsab, ab vera skyldugur til ab ryma svo mikib

sinni grundvallareign til strætisins, sem ålfzt nægilegt
ll1 tess tilhlybilegu breiddar, m6t J>vf endurgjaldi af

stabarins féhirzlu, sem eptir tiltolu vib stærb og verb
a lls byggfngarplåtsins, og J}å r^rnun, er hlyzt af {>ess

a ^sali
, af tébri nefnd meb amtsins sam^ykki åkvarbab

verbur. — B. Vib reisfng nyrra byggfnga qi fyrr ébygbum
plåtsum å nåkvæmlega ab abgætast, ab J)ær å engan
håU komi f nokkurt eiginlegt samband vib nåbuahusin,

°S ætfb å 4 ålna audt rum ab skilja t>ær frå nåbuans

busum;
J>6 å J>etta ekki ab hindra reisfngar grindaverka

e&ur annara slfkra girbfnga, sem skyndilega må nibur rffa



382 Plak. ang. Bygnings-Gommission i Reykjav(k.

1839. ef hrisaeldur kynni upp ab koma. — C. J>egar nokkur nj

29. Mai. bygging å ab reisast, å téb nefnd, ab tilskildu amtsins

nåkvæmara sam^ykki, ab åkvarba })ab strik, er lakmarka

å grund vbll byggfngarinnar ét til strætisins, og ]>ær

fleiri reglur, sem hiin i Li 1 1 i li til varnar m6t eldsvoba,

bæbi vib innvorlis og litvortis byggmgar- måta, finnur

naubsynlegt ab abgæta. Nefndin å J)essvegna, ab svo

miklu leyti mbgulegt er, ab sjå svo ti], ab J)eim hand-

verksmbnnum, hverra bjargræbisvegir kynnu ab ålftast

hættulegir i tilliti til eldkveikju, avfsist byggfngarplåts

å afsibis stobum, eins og Hka })essi nefnd ibuglega å

ab hafa tilsj6n meb ollum nyjum byggfngum, meban J)aer

eru i smfbum. Sbmuleibis å hiin ab hafa lilsj6n meb

abalumbétum [eldri byggmga], og a hun nakvæmlega

ab sja svo til, ab hlutabeigendur beinleibis fylgi hennar

fyriskriplum. — D. Sérhver, sem ætlar ab reisa n£jar

byggfngar, ebur gjbra umbreytfngar ellegar umbætur

[å eldri byggfngum], å J)essvegna, fyrr en sh'kt starf

byrjar, fyrst ab gefa [>etta tébri nefnd til vitundar, og

litvega hennar meb amtsins sam})ykki stabfestu skriflegu

ékvarbanir, hvort og eptir hverjum reglum hann megi

byggja, ab svo miklu leyti sem J>vf undir b6kslafnum

C ékvebna augnamibi vibvfkur. — E. Ef nokkur byrjar

nokkra byggfng åbur en J)essu er hlydt, å bæbi hann

og hlutabeigandi meistari ab seklast um 5 til 25 nV
isbånkadala til stabarins fatækra sj6bs, eptir pélili'rétt-

arins ålyktan, og hlytur hinn fyrrnefndi {>ar ab auki ab

J)ola, ab byggingin, ab J>vi leyti sem hiin ekki er saniio

eptir J)eim reglum, er nefndin alftur ab i \)vi tillid

hefbu ått ab abgætast, nibur Hfist å hans kostnab. Annars

é byfégetinn, J^egar hann fær vitund um byrjun sliks

byggingarstarfs, hvartil nefndarinnar sam^ykki litheirntist,

én })ess ab J>etta sé litvegab, strax ab fyribj6ba ]^sS

frekara framhald. — 4) pær forskriptir, sem ^sSl

reglugjbrb inniheldur, eiga Ifka ab gilda i tilliti til t6nit-

hiisa og J)artil heyrandi jurtagarba, sem liggja inn^n

stabarins lbgsbgu-umdæmis takmarka, ab svo miklu ley 11
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sem {)ær til J^eirra geta heimfæroar oroio. — Hvareptir 1839.

flllir hlutaoeigendur ser allraundirgefnast hegoa eiga. 29~MaT
— Gefio i Vorum konunglega aosetursstab Kaupmanna-
hofn }>ann 29. Mai 1839. , ,

Kongelig Resolution ang. Thorshavns Besei- 29. Mai.

Ung i Norder-SysseJ. Khavn den 29. Mai 1839

\

^ I Rentekammerets Forestilling 21. Mai berettes, at Amt-
manden over Nord- og 6ster-Amt, Thorarensen, har tilstillet

kammeret et Andragende, hvori Præsten, Repstyreren og 1

1

Itønder af Langanæs i Norder Syssel anholde om , at det

maatte tillades Speculanthandlere at opseile den saakaldte

Thorshavn paa den vestlige Side af Langanæsset. De anfOrte,

at Veien til hvert af de nærmeste Handelssteder, Raufarhavn

°g Vopnatjord, var 10 danske Mile, og af meget vanskelig og
farlig Beskaffenhed. ScJveien kunde kun benyttes om Sommeren,
M stor Skade for Bondens HtihBst og Fiskerie. Sysselmanden

°g Amtmanden fandt det betænkeligt, med Hensyn til de

Handlendes Tarv, at anbefale Andragendet, men saavel paa
Grund af Communicationens Vanskeligheder, som ogsaa for

at aabne Leilighed til at benytte Drivtømmeret, havde Amt-
manden foreslaaet, at det til en PrBve i 2 Aar maatte tillades

de Handlende i Vapnafjord og Raudarhavn med Udelukkelse
af Speculanter, at opseile Thorshavn, dog saaledes, at de
stedse skulde være forsynede med et tilstrækkeligt Varefor-
raad til samme Priser, som paa de nævnte Handelssteder, og
at det, i Tilfælde af Misligholdelse deraf, flieblikkeligen blev
klladt Speculanthandlerne at opseile Thorshavn i Forening
med dem. Kammeret indstiller, at Tilladelsen gives kun
Paa Prbve i 3 Aar, i det der erindres, at noget lignende er

bevilget med Hensyn til Seydisfjord-, og havde i flere Hen-
seender viist sig som nyttigt for Indvaanerne. Rentek. Relat. og
Resol. prot . 1839. C, Nr. 254. Publiceret i Hunavatns Syssel 1840.

Vi tillade allern., at Thorshavn i Norder Syssel
under Islands Nord- og Oster-Amt maa, uden at autori-

tes som Handelssted, til et Forsdg i en Tid af 3 Aar
heiles, og at derpaa maa drives Handel, dog kun

a
^ de faste Handlende i de autoriserede Handelssteder

Vapnefjord °g Raudarhavn, Alt ibvrigt .under de Vilkaar

!

) Kongel. Resolution I. Marts 1843.
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og Betingelser, som Vor Plak. af 28. Decembr. 4 836

indeholder for Handel paa de autoriserede Handels-

steder, og med den Forpligtelse for Vapnefjords og

Raudarhavns Handlende, at de, fra Aaret 4840 at regne,

stedse paa Thorshavn have et tilstrækkeligt Varefor-

raad, til samme Priser, som paa de nævnte Handels-

steder', samt at det, i Tilfælde af Misligholdelse, vil

blive tilladt Spekulanthandlere at beseile fornævnte Sted.

Forresten har vedkommende Amtmand ved Ud-

gangen af Aaret 4844 til Vort Rentekammer at indbe-

rette det Fornbdne om Udfaldet af den fornævnte For-

anstaltning. — Kjbbenhavn den 29. Mai 1839 1
.

so. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Undersogelser fra

England efter Svovl og flere Jordprodukter i Is-

land. Khavn den 30. Mai 1839. — Rentek. id.

Copieb. 13, Nr. 901—903.

I Anledning af et fra G. J. Gerss hertil indkommet

Andragende, hvori han for nogle Engellændere har

anholdt om, at maatte i Island eftersoge Svovl, samt

at det ligeledes maatte tillades, at eftersbge Kul, Naphta

og Saltpeter, have vi under 30. i f. M. tilskrevet ham,

at imod de attraaede Eftersøgningers Foretagelse finder

Kammeret Intet at erindre.

Ved at melde Hr. Stiftamtmanden (Amtmanden)

dette, maa vi tjenstl. anmode Dem om, behageligen at ville

drage Omsorg for, at der vises fornævnte Gerss den

mueligste Velvillie, saaledes, at der ikke lægges ham

ugrundede Hindringer i Veien i forbemeldte Henseende.

— Rentekammeret den 30. Mai 1839.

') Ved Rentek. Skrivelser 8. Juni 1839 er denne Resolution

communiceret Amtmanden over Nord- og Oster- Amtet,

Sysselmanden i Norder -Syssel og Handelshuset Orum &

Wulff. Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 920-922.
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Cancellie -Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Udslettelse af Sorullen ved Erhver-

velse af Borgerskab i Reykjavik. Khavn den

8. Juni 1839. - Canc. 3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 2215.

Ved under 4. Marts d. A. hertil at indsende en

Ansøgning fra SkibstGmmermand P. J. H. Nielsen om
Tilladelse til at vinde Borgerskab i Reikevig som Skibs-

tommermand og Dæksbaadforer, har Hr, Stiftamtm., næst

at yttre Ønskeligheden af at en saadan Tilladelse med-

deles ham, henstillet, hvorvidt den Omstændighed, at

han er Sbindruileret, heri kan være til Hinder. Can-

Celliet har i denne Anledning corresponderet med det

kongel. Admiralitets og Commissarials- Collegium , som
1 sil afgivne Svar har erklæret, at der fra Soindrulle-

ri»gens Side Intet er imod, at den ansbgte Tilladelse

leddeles, samt at Supplikanten, naar han beviser at

han har vundet Borgerskab i Reikevig, vil blive ud-

slettet af Sorullen og meddeelt Frihedspas, uden der-

for,
i Betragtning af Omstændighederne, at erlægge

n°gen Kjendelse til Sbindrulleringsfondet.

Ved tjenstl. at meddele Forestaaende , undlader

tøan ikke at tilfoie, at der som Fblge heraf Intet findes

lni °d, at Supplikanten meddeles det attraaede Borgerskab.

Indsluttede Bilage remitteres. — Det kongel. Danske

Cancellie den 8. Juni 4839. '

Cancellie Plakat ang. Afdragsrettens Ophæ- 23 - Juli -

Velse med Republiken Venezuela. Khavn den

Juli 1839. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Rey-

kjavik
i Juli 1840. Ligeledes anfbrt som publiceret 1840 i Myra

°8 ftnappadals, Sneefellsnæs, Dala og Isafjords Sysseler, samt
1 alle Nord- og Oster-Amtets Jurisdictioner , med Undtagelse
af Thing(5 Syssel., Original-Aftryk hos Schultz, 2 Bl. i 4»°. —
Canc. 2. Departem. Registr. XL, 218b-219 (1839, Nr. 460).
Colleg. Tid. 1839, S. 575-576. Qvart-Forr. for 1839, S. 78.

Schou XXII, 335.

XL B. 26
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1839. Cancellie- Plakat, der kundgjor en traktatmæssig

Bestemmelse, hvorefter den i Lovens 5—2—76 paa-
23. Juli.

1 r

budne Afgift bortfalder, naar Arv eller anden Formue,

som herfra udfores, tilfalder Nogen, der har hjemme i

Republiken Venezuela.

Ved en imellem Hans Maj*. Kongen og Republiken

Venezuela afsluttet Venskabs-, Handels- og Skibsfarts-

Traktat, Art. 8, er det blandt Andet bestemt, at de

contraherende Staters Indbyggere i Alt, hvad der an-

gaaer Arv, saavel efter Testament som ab intestato,

og med Hensyn til Rettighed til at disponere over deres

personlige Eiendomme, gjensidigen skulle nyde de samme

Rettigheder, som de Indfbdte i de respective Stater,

og at der i alle disse Tilfælde ingen andre eller hoiere

Afgifter skulle finde Sted, end de, som betales af de

Som Fblge heraf vil den i Lovens 5—2—76 paa-

budne Afgift af Arv eller anden Formue, som udfores

af Riget, bortfalde i alle de Tilfælde, hvor saadan Arv

eller anden Formue tilhorer Nogen, der har hjemme i

Republiken Venezuela. — Det kongel. Danske Cancellie

den 23. Juli 1839.

6. August. Cancéllie-Skrivelse til Stiftamtmanden over Is-

land, ang. Lon for Arrestforvareren i Reykjavik.

Khavn den 6. August 1839. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1839, Nr. 2986.

Forsaavidt Hr. Stiftamtm. i Skrivelse af 11. Febr.

d. A. har indstillet, at der i Medhold af allerh. Reskript

af 24. Januar f. A. tillægges den Betjent, der antages

som Arrestforvarer ved Fængslet i Reikavig en aarlig

Lonning af 50 Rbd. r. S. af den islandske Justitskasse,

skulde man, efter at have brevvexlet med det kongel.

Rentekammer, til Efterretning og videre Foranstaltning

tjenstl. melde, at det Indstillede herved bifaldes. —
Det kongel. Danske Cancellie den 6. August 1839.
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Rentekammer -Plakat ang. Repartition af de *839.

W Østifternes Stænderforsamling i Aaret 1838 iTa^^.
forskudsviis udbetalte Summer. Khavn den 14.

AugUSt 1839. — Rentek. Exped. Prot for 1839, 73, Nr.

356, S. 181-184. Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for

1Q39, S. 649—655. Qvart-Forr. for 1839, S. 87—92. Schou
XXI1, 343—347. — Uddrag.

Plakat angaaende Repartition efter Plakaten af 1.

Juni -1 836 af de i Anledning af de raadgivende Pro-

vit*dsialstænders Forsamling i Roeskilde i Aaret 1838

forskudsviis udbetalte Summer.

Til Dækning af de Udgifter, til Relob iall 36,356

frbd. 23 Sk. Solv, som af den kongel. Kasse forskuds-

Vl »s ere udredede i Anledning af den i Aaret 1838 i

Roeskilde afholdte Forsamling af de raadgivende Pro-

vmdsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters

Stifter samt for Island og Færoerne ville, ifolge allerh.

Plakat af 1. Juni 1836, efter Fradrag af
3
/63, eller

4.731 Rbd. 24 Sk., der udgjbre Islands og Færoernes

Andeel i bemeldte Udgifter: a) Kjobenhavn have at

betale 13
/e3 eller 6,925 Rbd. Sdlv ... o. s. v. ... —

Rentekammeret den 14. August 1839.

Kongelig Resolution ang. Forandringer i det 20. August.

danske Vægtsystem. Khavn den 20. August 1839.

— Canc. 2. Depart. Forestillinger for sidste Halvaar 1839, Nr.

39. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1839, S. 254—255. — Det

bestemmes efter en af Cancelliet nedlagt allerund. Betænk- •

tting, i Anledning af det af Professorerne Schumacher og H.

C. Orsted under 7. Oktobr. f. A. og i Juni Maaned d. A.

til Cancelliet indgivne Forslag om Forandring i det danske

Vægtsystem

:

Å) At det danske Pund skal veie 500 franske

Grammer. — 2) At tvende Mbnslerpund og tvende Sæt

a f Vægtlodder, store og smaae, overeensstemmende

hermed, forfærdiges i den polytechniske Læreanstalt,

25*
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1839. og proves af Etatsraad Orsted. — 3) at det ene Mdn-

^J
-

^^^ sterpund og Sæt af Vægtlodder afgives til Justeerkam-

meret, det andét opbevares i den polytechniske Lære

anstalt. — 4) At disse Vægter udfores saa hurtigt, som

Omstændighederne tillade det, og naar Justeerkammeret

har modtaget sit Sæt af Vægter, rettes siden alle

de justerede Vægter derefter. — 5) At den danske

Sblvvægt skal være lig den almindelige Kollnske Sblv-

vægt, uden Hensyn paa Forholdstallet mod den danske

Handelsvægt, men til dens Fastsættelse foretages forst

Sammenligninger med den Altonaer Mynts, og den

Hamborger Banks Sblvvægt. Ved den faste Bestem-

melse tages især Hensyn til den sidste, som stræugt

nbiagtigl fastsat og udfort i Platin. Over Udfaldet heraf
i

-

indgives da allerunderd. Beretning. — 6) At det paa-

lægges Etatsraad Orsted at foretage Undersbgelser,

hvorved det danske Pund, skjbndt fast bestemt til 500

franske Grammer, dog ved selvstændige Maal og Vægt-

bestemmelser knyttes til et Naturmaal, men at Ind-

førelsen af den nye Vægt, som herved ingen Forandring

kan lide, ikke derefter udsættes. — Kjbbenhavn den

20. August 1839.

24. August. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Understøttelse af den Erichsenske Gollect

til Istandsættelse af en Præstegaard. Khavn

den 24. AugUSt 1839. — Canc. 1. Departem. Brevbog

1839, Nr. 2327.

I Anledning af den med Deres Hoiærv." behage-

lige Betænkning af 30. Marts d. A. hertil indkomne

Ansbgning fra Sognepræsten for Knappstade Menighed

inden Skagefjords Syssel, Stephan Thorvaldsen, om en

Understottelse af 4 50 Rbd. 1
til at bestride Omkostnin-

') denne Understottelse er bevilget af den saakaldte Erich-

senske Collect, hvis Status den 10. August 1839 angives

at være følgende:
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gerne ved Istandsættelsen'af Præstegaardens Bygninger, 1839.

som ere nedstyrtede i et Jordskjælv *, er der bevilget

Supplikanten den ansogte Understøttelse, og det kgl.

Rentekammer under D. D. anmodet om at foranstalte

dette Belbb udbetalt til Supplikanten af den kongl. is-

landske Jordebogskasse.

Hvilket herved tjenstlig tilmeldes Deres Hdiærv.

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. —
Det kgl. Danske Canceilie den 24. August 4839.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 31. August.

Island, ang. Trykning af Blanqnetter til Bygsel-

breve for de kongelige Leilændinger i Sonder-

Amtet, m. v. Khavn den 31. August 1839. —
Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1053.

Ved hertil at indsende Regnskab for Administra-

tionen af Kirkebai Kloster og Flbge Jordegods for Aaret 1

til Fardag 1838, samt tvende ved Udsættelses Poster i

det foregaaende Regnskab til Fardag 4 836 foranledigede

Andragender fra Administrator Gudmundsen, deels om

at det maa passere, at Jorderne Breidabélstad og Mork

ere bortbygslede for mindre Afgift, respective 6 og 4

Alen, end deraf forhen har været svaret, deels om Efter-

givelse af det ham formedelst feilagtig Beregning af hans

indskrevne Obligationer til Belob . . . 4, 162 Rbd. 32 Sk.

kgl. Oblig. 16. Marts 1811, Nr. 3830, paa 100 — » -

do. 16.Febr. 1811, Nr. 805, paa 100 — » i

.

contant Beholdning 236 — 25 Vu -

tilsammen 4,598 Rbd . 57 »/* Sk7

Ved Canc. Skriv. 24. Septembr. 1839 er Cancelliets

Kasserer beordret til at udhetale til Zahlkammeret de

nævnte 150 Rbd., der igjen af Rentekammeret vare an-

viste til Udbetaling af Jordebogskassen i Island. Canc.

1. Depart. Brevb. 1839, Nr. 2623.

) dette Jordskjælv indtraf Natten mellem den 11. og 12. Juni

1838. -liiiis&O - > i .åti&&£m

\
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1839. Administrationslbn udsatte Ansvar af 29 Rbd. 3 Sk. r. S.,

har Hr. Stiftamtmand Bardenfleth, for at det nbie kunde

blive overholdt, at Leiiændingerne paa det kgl. Jorde-

gods meddeles behørige Bygselbreve, i behagelig Skri-

velse af 11. Februar d. A. indstillet, at Administratoren

maatte tilstilles trykte Blanquetter til Bygselbrevene.

I Betragtning af hvad Hr. Stiftamtmanden har for-

klaret vil Kammeret, i Henhold til sin Skrivelse af 34.

August 4 833, ikke have Noget imod, at Blanquetter til

Bygselbreve for de kgl. Leilændinge foranstaltes tryk-

kede og vedkommende Administratorer tilstillede, ligesom

vi og, i Forventning af allerhbieste Approbation, tillade,

at Tryknings-Omkostningerne udredes af Islands Jorde-

bogskasse. — Hvad derimod forbemeldte Andragende

fra Administrator Gudmundsen angaaer, da maa Kam-

meret efter Omstændighederne ansee det rigtigst, at

Leilændingerne paa Jorderne Breidabélstad og Mbrk op-

siges deres Fæste, saafremt de ikke maatte være villige

til at udrede den aarlige Landskyld, der forhen har

været svaret af disse Jorder, nemlig 186 Al. for Breida-

b6lstad og -124 Al. for Mbrk; og finde vi heller ikke

Anledning til at bevilge Administrator Gudmundsen fri-

taget for at udrede ovenmeldte ham udsatte Ansvar af

29 Rbd. 3 Sk. r. S.

Dette skulle vi ikke undlade herved tjenstligen at

melde Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efterretning og

Foranstaltning, samt videre Bekjendtgjbrelse for Admini-

strator Gudmundsen. — Rentekammeret den 31. August

4839.

4. septbr. Kongelig Resolution ang. Lon for en Distrikts-

læge i Arnæs Syssel. Khavn den 4. September

1839. — I Cancelliets Forestilling 4. Septbr. berettes, at

der fra Rentekammeret var tilstillet Cancelliet til Afgjbrelse et

af Stiftamtmanden over Island dertil indsendt Andragende fra

Sysselmanden i Arnæs Syssel, Kammerraad Melsted, hvori

han anholder om en UnderstBttelse af det Offentlige til, at en

i ~ * * *, * » * •
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praktiserende Læge kunde nedsætte sig i bemeldte Syssel. 1839.
Cand. Chirurg. Jon Hjaltelin i København havde erklæret sig —

—

villig til at nedsætte sig som praktiserende Læge i Arnæs Sys-
4

'
SePtbr -

sel, naar der garanteredes ham en fast Indtægt af 200 Rbd. r. S.

Heraf havde Sysselets Beboere forpligtet sig til at sammen-
skyde 100 Rbd. aarlig, men sogte om at faae Resten bevilget

af Kongens Kasse, hvilket ogsaa Stiftamtmanden havde an-

befalet. — Canc. 3. Depart. Forestill. 1839, Nr. 112. Algreen-

Ussings Reskriptsaml. 1839, S. 276.

Vi bifalde allern., at der af den islandske Jorde-

bogskasse udredes aarlig 100 Rbd. r. S. til den be-

hbrig qvalificerede Person, som Beboerne af Arnæs

Syssel bnske antagen til at praktisere som Læge i be-

meldte Syssel og ved eget Tilskud ville forskaffe i det

Mindste andre 100 Rbd. r. S. aarlig. — Kjobenhavn

den L September 1839 \

Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over Septbr.

Island, ang. Betalingen for Oversættelse af Akter

og Documenter i Sager vedkommende Kloster-

godserne. Khavn den 7. September 1839. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 3526.

Hr. Stiftamtmand har under 28. Februar d. A. til-

stillet Cancelliet et Andragende fra forste Assessor i

den kgl. islandske Landsoverret, Jonassen, hvori han

forespo'rger, hvorvidt den ham i fornævnte Egenskab

ifolge allerhoieste Resolution af 27. April 1822 og 4 2.

April 4834 paaliggende Forpligtelse mod et vist aarligt

Honorar at besbrge Oversættelsen af Akter og Docu-

menter i de befalede og beneficerede Sager, som fra

bemeldte Ret indstævnes til Hftiesteret, ogsaa strækker

sig til saadanne Sager, der af vedkommende Amtmand

') Resolutionen er meddeelt Stiftamtmanden over Island *)g

Rentekammeret ved Canc. Skriv. 14. Septbr. 1839. Canc.

3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 3604—3605.



39$ Canc. Skriv. ang. Klostergodsernes Sager.

1839. anlægges paa den kgl. Kasses Vegne, betræffende de

"T~"7T"*T^ seculariserede Klostercodsers Rettigheder m. v.
7. Septbr. •

°

I Anledning heraf skulde Cancelliet, efter at have

corresponderet med det kongl. Rentekammer, til Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at da

de Sager, som vedkomme bemeldte Klostergodsers

,

Rettigheder, blive paa den kgl. Kasses Vegne udfbrte

for Hbiesteret af Kammeradvokaten, og i saa Tilfælde

ere beneficerede, kan Assessor Jonassen ikke tilkomme

særlig Betaling for Oversættelse til Brug i disse Sager.

— Det kgl. Danske Gancellie den 7. September -1 839.

14. Septbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til samtlige Rektorer i Danmark

og Bestyreren af den lærde Skole i Island, ang.

Programmers Udgivelse og disses Indhold. Khavn

den 14. Septbr. 1839. — Copieb. for Univers.' og Skolerne

1839, Nr. 1331-1347. Algreen-Ussings Reskriptsaral. 1839,

S. 284—286.

Directionen kan ikke andet end ansee det som en

vigtig Gjenstand for sin Opmærksomhed, at fremme en

mere udbredt og fuldstændig Kundskab, end hidtil har

fundet Sted, om Alt, hvad der foregaaer i de lærde

Skoler, og som Folge deraf en mere levende og frugt-

bar Berorelse, saavel mellem samtlige lærde Skoler

indbyrdes, som mellem hver enkelt Skole og vedkom-

mende Byes eller Omegns Beboere, hvis Interesse og

Velvillie for Skolen det ogsaa maa ansees som meget

magtpaaliggende at vække og vedligeholde.

I dette Oiemed, og i Henhold til For. 7. Novbr.

•1809 § 89, vil Directionen herefter have det anseet

som Pligt for enhver af de lærde Skolers Rektorer

alier Bestyrere, til den offentlige Hovedexamen i Skolen,

eller, som i Bessestad hidtil har fundet Sted, til Hoi-

tideligheden i Anledning af Hans Maj*. Kongéns Fbd-

selsdag, at indbyde ved et trykt Program, indeholdende

v
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enten en videnskabelig Udarbeidelse i Forbindelse med 1839.

Efterretninger om Skolen, saaledes som allerede i nogle 14. Septbr.

Aar har fundet Sted i enkelte Skoler, eller i det mindste

sidstnævnte Efterretninger alene.

Uagtet det saaledes ikke er nødvendigt, at Pro-

grammet indeholder nogen videnskabelig Afdeling, maa
saadant dog ansees onskeligt, da Direclionen ikke kan

paatvivle, at der jo ved enhver Skole ville, foruden

Rektoren eller Overlæreren, ogsaa blandt de bvrige

Lærere findes Flere, som kunne paatage sig et saadant

Arbeide, hvilket heller ikke vil kunne medfore særdeles

%rde for Skolen, da det kan forfattes af hvilkensom-

helst af Skolens Lærere, efter Omgang. Som Gjenstand

herfor maatte helst vælges mindre Afhandlinger over

et eller andet for Skolemanden almeeninteressant Emne,

eller og over historiske og andre Emner; fremdeles

Taler, Oversættelser osv. Programmets anden, befalede

eller officielle, Afdeling bor forfattes af Skolens Rektor,

og indeholde alle saadanne Efterretninger om Skolens

indre Forfatning og Virksomhed i det sidst forløbne

Skoleaar, som kunne have Interesse for Skolernes Læ-

rere og Disciple, eller for Publicum i Almindelighed,

navnligen om Discipelantallet, saavel i hele Skolen som
i hver Klasse, Disciplenes Af- og Tilgang, Udfaldet af

Examen Artium, de benyttede Timetabeller, Lære- og

Læseboger, de i hvert Skoleaar gjennemgaaede Pensa,

Forandringer i Lærerpersonalet, Bibliothekernes Tilvæxt,

Beneficiernes Fordeling, og overhovedet om enhver For-

anstaltning, der vedkommer saavel Underviisningen som

Skolen i det Hele, og endelig det Vigtigste om Skolens

oeconomiske Forfatning, om de Gaver, der maatte til-

flyde den, o. s. frd.

Som Folge heraf ville iovrigt nogle af de hidtil

befalede Indberetninger til Directionen, f. Ex. om Sko-

lernes Frequents, om Bibliothekernes Tilvæxt, samt de

fjerdingaarlige Beretninger om faste Pensa, i Fremtiden

kunne bortfalde. — Den kgl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 14. September 1839.
ir- - •



394 Kgl. Resol. ang. en Læges Bopæl.

1839. Kongelig Resolution ang. vedkommende Di-

2i.septbr. striktslæges Bopæl i Stykkesholm, m. m. Khavn

den 21. September 1839. — i Cancelliets Forestil-

ling 18. Septbr. 1839 anfores, at Oistriktschirurg Oddur Hjalte-

iirij der var ansat 4. Decbr. 1807 i hans nuværende Erabede

som Distriktschirurg i Vester- Amtets sondre Chirurgikat, og

senere under Vacancer havde været omtrent 4—5 Aar con-

stitueret Landphysikus, og omtrent 1
xh Aar som Distrikts-

chirurg i Vest-Amtets nordre Chirurgikat, nu var saa svage-

lig, at han ikke længer kunde tjene i sit Embede. Amtmanden

havde derfor indstillet ham til Entledigelse, og tillige fore-

slaaet, at Gaarden JBjarnarhofn, som fulgte Embedet, maatte

blive adskilt derfra og Lægens Bopæl henlagt til Stykkesholm,

mod at han erholdt 26—27 Rbd. aarlig i Husleiehjælp. —
Canc. 3. Depart. Forestill. 1839, Nr. 117. Algreen-Ussings

Reskriptsamling 1839, S. 293.

Vi ville have Distriktschirurg i Islands Vestamts

sondre Chirurgikat, O. Hjaltelin, i Naade entlediget fra

bemeldte Embede, med en saadan Pension, som det

maatte behage Os, paa nærmere allerund. Forestilling

fra Vor Direction for den almindelige Pensionskasse,

allern. at bestemme. — Derhos bifalde Vi allern., at

der, istédetfor den Islands Vestamts sondre Chirurgikat

hidtil tillagte Brugsgaard Bjarnarbavn, tildeles den, som

herefter ansættes i bemeldte Chirurgikat, en aarlig Hus-

leiehjælp af 25 Rbd., ligesom og, at det paalægges

Lægen at tage Bopæl i Stykkesholm. — Kjobenhavn

den 21. September 4839 \

28. Septbr, Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Refusion af Vaccinations - Omkost-

') Resolutionen er meddeelt Amtmanden over Vester-Amtet

og de vedkommende Collegier (Rentekammeret, Sundheds-

Collegium og Pensionskasse -Directionen) med Cancellie-

Skrivelser 5. Oktbr. 1839. Canc. 3. Depart. Brevb. 1839,

Nr. 3876—3879.
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ninger fra Repartitionsfondet. Khavn den 28. Sep- * 839.

tember 1839. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1124. 28. Septbr.

Ved behagelig Skrivelse af 1. Juni d. A. har Hr»

Stiftamtmand Bardenfleth meddeelt Kammeret Deres

Betænkning i Anledning af, at der ved den 75. Post

af Antegnelserne i Islands Jordebogskasse- Regnskaber

for Aarene fra i. August 4 815 til 34. Juli 1822, af

hvilken Post hoslagt fblger Afskrift, er gjort Udsættelse

om Refusion af de til forskjellige Tider i Aarene fra

4847— 1824 inclusive af Islands Jordebogskasse udbe-

talte Forskud, til Belbb ialt 714 Rbd. Sedler, til Om-

kostningers Bestridelse ved Vaccinationens Fremme i

Sonder-Amtet. Da forbemeldte 74 4 Rbd. Sedler, lige-

som de ovrige Omkostninger paa den Tid til Vaccina-

tionen i Island, skulde have været refunderede ved Lig-

ning paa Almuen, finder Kammeret ikke Anledning

til at indgaae med allerund. Forestilling om, at oven-

nævnte Belob, der efter de i Island ved Udbetalings-

tiderne gjeldende Gourser udgjor efter hosfolgende i

vedkommende Gontoir forfattede Beregning = 539 Rbd.

21 Sk. S., maa forblive urefunderet, hvorimod vi efter

Omstændighederne ikke ville have Noget imod, at Son-

der-Amtets Repartitionsfond gives Henstand med at til-

bagebetale Jordebogskassen foranfbrte 539 Rbd. 21 Sk,

r. S. i Aarene 1840 til 1844 incl. med 100 Rbd. aarlig,

og i Aaret 4 845 Resten, 39 Rbd. 21 Sk. r. S.

Hvilket vi ikke skulle undlade herved tjenstligen

at tilmelde Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse for Landfogden i Island, til

Iagttagelse ved hans aflæggende Jordebogskasse-Regn-

skaber. — Rentekammeret den 28. September 4839.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. septbr.

Island, ang. Brandforsikkring for Kjobstaden

Reykjavik. Khavn den 28. September 1839. —



396 Ganc. Skriv. ang. Brandforsikkring.

1839. Danske KjBbstæders Brandforsikkrings Copiebog O (22. Mai

28. Septbr. 1838 — 9. Marts 1841) S. 308-310..

'

i behagelig Skrivelse af 13. Septbr. f. A. har Hr.

Stiftamtmanden — med Hensyn til . at Bygningerne i

Reikevig ere tiltagne saaledes i Antal, at det ansees

onskeligt, at et Brandvæsen blev organiseret og at As-

surance kunde erholdes for Bygningerne sammesteds

— foreslaaet, at Reikevig Kjbbslad maatte indlemmes

i de danske Kjobstæders Brandforsikkring, dog under

de nærmere Betingelser:

At Assurancen, forsaavidt det var gjbrligt, skulde

være frivillig; at den ikkun skulde kunne erholdes for

2
/s Dele af Bygningernes Taxationssum

;
og at Omtaxation

af de forsikkrede Bygninger skulde foretages hvert

tredie Aar.

Foranlediget heraf undlader Gollegiet ikke, efter

at man har corresponderet med det kgl. Rentekammer

desangaaende, til behagelig Underretning tjenstligst at
MP

yttre: at det vel, efter de af Hr. Stiftamtmanden med-

deelte Oplysninger, maaskee kunde antages, at Kjob-

stædernes Brandforsikkring ikke vilde tabe ved, at

Reikevig indlemmedes under den, men paa den an-

den Side vilde det dog være at paalægge Bygningerne

i de danske Kjbbstæder en eventuel Byrde, som nu

ikke paaligger dem, ligesom det er hbist rimeligt, at

Fordelen kun kunde blive ringe, medens der dog mu-

ligen kunde paadrages dem et ikke ganske ubetydeligt

Ansvar. — Det vilde derhos være nbdvendigt, naar

forst en fast Plan var lagt, at Sagen blev forelagt begge

Forsamlingerne af de danske Provindsialstænder.

Men forinden videre foretages, maa Cancelliet tjenst-

ligst udbede, at Hr. Stiftamtmanden, efter at have ind-

hentet Betænkninger fra Byfogden, de eligerede Borgere

og den anordnede Bygningscommission, behageligst vilde

meddele Deres nærmere Yltringer angaaende Storreisen

af det Brandcontingent, der skulde betales af Bygning-

erne i Reikevig. Med Undtagelse af de enkelte Byg-
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ninger, der baade ere enten af Grundmuur eller Bin- 1839.

dingsværk, og derhos forsynede med Tegl- eller Me-
28*SeptT/

taltag, og uden Brædegavl eller anden i Anordn. 6.

April 4 832 § 10 omhandlet brandfarlig Bygningsmaade,

kunde Contingentet ikke være mindre end 20 Sk. for

hver 100 Rbd., hvortil der, i Henhold til Indholdet af

ovenmeldte Deres Andragende, kunde foies Vs for de

Bygninger, der ikke ere 10 Alen fraliggende fra andre

Bygninger, og */4 for dem, hvis Afstand fra andre Byg-

ninger er i det mindste 10 Alen, men dog ikke fulde

20 Alen. — Dette er vistnok det ringeste Contingent,

hvorved Forsikkringen af de danske Kjobstæder kunde

være tjent med at tegne Assurance paa Bygningerne i

Reikevig, og det saa meget mere; som berbrte Brand-

forsikkring eier en betydelig Capital, hvis Renter (hvori

Reikevig for Tiden ingen Deel har) bidrage til, at For-

sikkringens Udgifter kunne bestrides ved et mindre

Contingent end ellers, hvorhos det og vil være en

Ulighed til Fordeel for Reikevig, hvis Assurancen der

bliver frivillig. — Bilagene folge vedlagte tilbage. —
Det kgl. Danske Cancellie den 28. September 1839.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. septbr.

Island, ang. Postskibets Befragtning til et In-

teressentskab. Khavn den 28. Septbr. 1839. —
Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1131,

Med behagelig Skrivelse af 6. i f. M. har Hr. Stift-

amtmand Bardenfleth hertil indsendt et Andragende,

hvori Repræsentanterne for det Interessentskab, der er

stiftet i Reykevig, for at tilveiebringe en jevnligere

Gommunication mellem Kjobenhavn og Island, have an-

holdt om, at Interessentskabet maa erholde Postskibs-

entreprisen overdraget for Middelprisen af den i de

sidste 20 Aar derfor betalte Fragt, da det deels har

indgaaet Overeenskomst med Kjobmand Siemsen om

Anskaffelsen af et passende Skib, deels, eftersom dette

'
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1839. Skib ikke vil blive disponibelt forend til næstkommende

28

-
g^b^^ arj nar buffet Foranstaltning til, at et andet passende

Fartbi kunde fragtes til den i dette Efteraar forestaaende

Postskibstour.

I denne Anledning skulle vi, til videre Bekjendt-

gjSrelse for Vedkommende, ikke undlade herved tjenst-

ligen at melde, at da forbemeldte Andragende forst

indkom efter at Licitationen over Postskibs-Expeditionen

i indeværende Aar var berammet, har Kammeret troet

at maatte overlade til Interessentskabets Commissionair,

at lade gjbre Bud ved Licitationen, hvorved imidlertid

J. F. From her af Staden blev mindstbydende og der-

for er overdraget Postskibs-Expeditionen i Aar; derimod

ville vi, for de næstpaafblgende 5 Aar, overdrage In-

teressentskabet Postskibs-Expeditionen imod aarlig Fragt

af 1650 Rbd. r. S. Og bemyndige vi Hr. Stiftamt-

manden til at afslutte med Vedkommende det desan-

gaaende fornbdne Gertepartie paa lignende Vilkaar,

som for Befragtningen af Postskibet i indeværende Aar

ere fastsatte, dog at, i Tilfælde af at Interessentskabets

Skib ikke maatte være istand til at tiltræde enten Hen-

elier Tilbagereisen paa Island til den bestemte Tid, et

andet Skib da bliver at befragte for Interessentskabets

Regning. Af hvilket Certepartie vi udbede os en Gjen-

part tilsendt. — Rentekammeret den 28. September

1839.

28.SePtbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Forslag om Udnæv-

nelse af en Kirke-Yisitator og Officialis i Nord-

og Øster-Amtet. Khavn den 28. Septbr. 1839. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1839, Nr. 2674.

Den ved allerhbieste Resolution af 22. August 1838

befalede Forsamling af Embedsmænd i Reikevig har

tilstillet Cancelliet et Andragende fra Amtmand Thor-

arensen, hvori denne til Forsamlingens Overveielse har
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henstillet, om der ei maatte være Anledning til hos 1839.

Cancelliet at andrage paa, at en Kirkevisitator og Of- 0(TT'~T7
ncialis for Nord- og Oster-Amtet allern. maa blive ud-

nævnt, og Indkomsterne af Præstekaldene Mule og

Grenjadarstad i Nordre Syssel inden samme Amt, som

foreslaaes combinerede, henlagte til den saaledes ansatte

Embedsmand.

1 Anledning heraf skulde man, ved at fremsende

bemeldte tvende Documenter, tjenstl. bede sig Hr. Slift-

amtm.* og Deres Heiærv." Betænkning behageligen

meddeelt, hvormed det Indsluttede forventes remitteret.

-— Det kgl. Danske Cancellie den 28. September 1839. 1

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 5. oktbr.

Sysselmænds Diæter ved Udmaaling af Nybygger-

steder. Khavn den 5. Oktober 1839 1
. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 3835. Udtog i Ålgreen-Ussings

Reskriptsamling 1839, S. 307."

Ved under 31. August sidsti. at tilstille Cancelliet

den med Bilage herhos tilbagefblgende, af Stiftamt-

manden over Island indsendte Regning over Omkost-

ningerne ved en af Sysselmand M. Stephensen i 1835

foretagen Udmaalingsforretning af et Nybyggersted Lækir

i Kleifa Rep inden Vester- Skaptefells Syssel, har det

kgl. Rentekammer, der finder, at Sysselmand Stephen-

sen ikke tilkommer de af ham paa Regningen opforte

Diætpenge, i denne Henseende begjært Cancelliets Be-

tænkning meddeelt.

I Anledning heraf undlader man ikke tjenstligst

at melde, at da det ved For. 15. April 4776 § 8 kun

er bestemt, at Sysselmanden skal nyde 3 Rbd. for

Forretningen, og desuden Betaling for Reisen fremad

efter dens Længde, beregnet til 1 Rbd. for en Dags

Reise, saa maa han formeentlig ansees uberettiget til at

!

) Rentek. Skriv. 25. Januar 1840.
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839. fordre særlige Diætpenge. — Det kel. Danske Cancellie

Oktbr
den 5

-
0ktober * 839 -

oktbr. Kongelig Resolution ang. Nedsættelse i Renten

af de i den kongelige Kasse indestaaende Umyn-

diges og offentlige Stiftelsers Midler. Khavn den

16. Oktober 1839. — see Canc. Circ. 30. Novbr. 1839.

oktbr. Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden i Island,

ang. Lovgivningen om Hævd og Præskription.

Khavn den 26. Oktober 1839. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1839, Nr. 4092.

Efter at Cancelliet fra den ved allerhbieste Resolut,

af 22. August 1838 befalede Forsamling af Embeds-

mænd i Reikevig har modlaget Sammes Betænkning

angaaende den af Amtmanden over Islands Vest-Amt

indgivne Forestilling om, at de i de islandske Love

indeholdte Forskrifter om Hævd og Præskription maae

ophæves, og D. L. 5—5. Cap. og 5— 14— 4 i deres Sted

gjbres gjeldende paa Island/ skulde man til behagelig

Underretning og videre Foranstaltning tjenstligst melde t

at Gollegiet, i Overeensstemmelse med Forsamlingens

Indstilling, bifalder, at Sagen overdrages til yderligere

Bearbeidelse af den Gommittee, som er udvalgt til at

foretage de til Jonsbogens Revision nødvendige For-

arbejder, hvorefter den atter bliver at drofte blandt

de Sager, som ved Forsamlingens næste Mode ville

blive Gjenstand for dens Forhandlinger i Anledning af

hiint Revisionsarbeide.

lovrigt undlader man ikke at tilfbie, at man anseer

det onskeligt, at Forsamlingen sbger nærmere Oplys-

ninger betræffende de forhen afsagte Domme i Sager,

der have angaaet Hævd eller Præskription, navnlig de

af disse Domme, der ere afsagte enten ved dén kgl-

islandske Landsoverret eller ved Landets forrige Over-
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domstole, for at det saavidt muligt kunde bringes i 1839.

det Rene, om og hvorvidt, samt i hvilken Betydning de ^'oktbT
ældre særegne islandske Loves Bestemmelser om Hævd
hidtil have været holdte i Kraft, eller om ikke Bestem-

melserne i N. L . der stemmer med D. L. ere blevne

erkjendte som gjeldende. — Det kgl. Danske Cancellie

den 26. Oktober 1839.

Cancellie - Plakat ang. Nedsættelse af Renten s. Novbr.

af de i den kongel. Kasse indestaaende Midler.

Rhavn den 5. November 1839 1
. — Denne piakat

er publiceret 1840 paa Vestmannberne, i Arnæs, Guldbringe

°8 Kjosar, Borgarfjords og Snæfellsnæs Syssel, 1841 i Dala,

Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysselerne. — Canc. 2.

Departem. Registr. XL, 334* (1839, Nr - 690b
). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. ^id. for 1839, S. 842—843. Qvart-

Forr. for 1839, S. 128—129. Schou XXII, 360.

Cancellie-Plakat angaaende Nedsættelse i Renten

af Midler, tilhorende Umyndige og offentlige Indret-

ninger, der indsættes i den kgl. Kasse,

Den kgl. Direction for Statsgjælden og det syn-

kende Fond har tilmeldt Cancelliet, at Hans Majestæt

paa Sammes derom nedlagte allerunderd. Forestilling

under 16. f. M. har bifaldet, at der af de Umyndiges

Midler og offentlige Indretningers Midler, som fra 1. Ja-

nuar 1840 i Danmark indbetales i den kgl. Statsgjælds-

kasse til Forrentning, erlægges i aarlig Rente 3Vs pCt.

— Hvilket herved, ifdlge allerhbieste Befaling, kund-

gjores til alle Vedkommendes Underretning. - Det kgl.

Danske Cancellie den 5. November 1839.

Directionen for Universitetet og de lærde ie. Novbr

Skolers Circulaire til Rektorer og Forstandere

Canc. Circ. 30. Novbr. 1839.

XL B. 26
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1839. for de lærde Skoler i Danmark og paa Island,

I^TN^br. ang. Format og Typer for Skole - Programmerne.

Khavn den 16. November 1839. — Copiebog for

Univ. og Skolerne 1839, Nr. 1761-1778.

Efter at have modtaget Rektor, Prof. Nissens Be-

tænkning angaaende det Format og de Typer, der helst

maatte være at vælge for de ved Directions-Girculaire

af 14. Septbr. d. A. foreskrevne Programmer, der her-

efter blive at udstede fra samtlige lærde Skoler, maa

Directionen ansee det for rigtigst, at bemeldte Pro-

grammer trykkes i samme Format, og om muligt med

samme Typer, som det af Professor Petersen udgivne

Tidsskrift for Literatur og Kritik.

Hvilket tjenstligst meldes (Tit.) til Efterretning og

Iagttagelse. — Den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 16. November 1839.

i6. Novbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Circulaire til Rektorer og Forstandere

for de lærde Skoler i Danmark og paa Island,

ang. Indsendelse af Fortegnelse over ældre Do-

cnmenter i Skolernes Archiver. Khavn den 16.

November 1839. — Copiebog for Univers, og Skolerne

1839, Nr. 1797—1812.

Da Directionen maa ansee det for ikke uvigtigt,

at kunne have Kundskab om, hvorvidt der i de for-

skjellige Skolers Archiver maatte forefindes Documenter,

henhorende til Skolens ældre Historie, eller indeholdende

Oplysninger,* der med Hensyn til dens Eiendomme og

Indlægter kunne være af Vigtighed, skulde den tjenstl.

anmode (Tit.) om, saasnart som Deres Leilighed maatte

tillade det, at meddele Directionen en Fortegnelse over

samtlige Documenter og Aktstykker, der forefindes 1
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(Bessastad) Skoles Archiv. — Den kong]. Direction for 4839.

Universitetet og de lærde Skoler den 4 6. November TfZrlT
1839.

16. Novbr.

Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over 19. Novbr.

feland, ang. hvorvidt de danske Politielove skulle

fjelde i Island. Khavn den 19. Novembr. 1839.
—

" Denne Cancellie-Skrivelse anføres som publiceret i Huna-
yatns og begge Mula Sysselerne 1841. — Canc. 3. Departem.
Brevb. 1839, Nr. 4397. Algreen-Ussings Reskripts, for 1839,

^« 386—387, med de her tilfoiede Anmærkninger. Sagens

Behandling i den islandske Forsamling af Embedsmænd er

refereret i Tfoindi fra nefndarfund. fsl. embættism. 1839, S. 16,

23—24, 34—38, hvor ogsaa denne Canc. Skriv, omtales

(S. 38 AnmO men under Datum: 26. Novbr. 1839. General-

^rocureuren (OrstedJ var hBrt over Sagen, og hans Betænk-
ning er lagt til Grund for Cancelliets Skrivelse.

Hr. Stiftamtmand har, i Anledning af en fra Land-

foged og Byfoged i Reikevig, Gunltfgsen, desangaaende

udkommen Forespbrgsel , i behagelig ^Skrivelse af 30.

Januar d. A 1
. begjært Cancelliets Resolution, angaaende,

") Den her anførte Skrivelse fra Stiftamtmand Bardenfleth

lyder saaledes:

„Efterhaanden som Reikevig Bye har tiltaget i Om-
fang og Folkemængde, samt mere og mere er bleven

Samlingspunktet for en stor Deel Embedsmænd, ligesom

og tildeels Centralpunktet for den storre Deel af den is-

landske Handel, har man i hSiere Grad end tilforn fdlt

Nødvendigheden af paa dette Sted at overholde god

Orden, og derved, saavel under offentlige Sammenkomster,

som i Beboernes daglige Liv og private Færd at indføre

Sædelighed, Velanstændighed og god Tone, hvis Mangel

ber i Særdeleshed virker skadeligt som et Exempel af

ikke ringe Indflydelse paa en stor Deel af Landet.

Det har derfor ogsaa været et i den senere Tid mere

levende folt Savn, at den for Island særegne Lovgivning

aldeles ikke indeholder specielle Bestemmelser angaaende

Politievæsenet i denne Kjbbstad , hvor dette dog i mange

26*
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4839. hvilken Lovgivning der i Island maa være anvendelig

19. Novbr. med Hensyn til Sædeligheds og Sikkerheds-Politiet i

Henseender maa være forskjelligt fra Politievæsenet paa

Landet. Heraf har det været en Fc5lge, at den Maade,

hvorpaa god Skik og Orden overholdtes i Byen, har

været aldeles afhængig af den fungerende Politiemesters

Personalitet og individuelle Anskuelser, og medens een

Politiemester har sSgt, i Analogie af den for de danske

EjObstæder gjeldende Politielovgivning, at overholde Vel-

anstændighed og Orden, har hans Formand eller Efter-

mand, i Henhold til den islandske Lovgivnings Taushed,

ladet Politievæsenet saa godt som aldeles uændset. Dette

maatte naturligviis medføre, at Beboernes Begreber om

hvad der er lovmæssigt og tilladeligt i hoi Grad forvirredes,

og at den Politiemester, som vilde sbge at sætte Skranker

for allehaande Uordener og Misbrug, herved ikke let fandt

Medhold hos den almindelige Mening.

Disse Betragtninger, der paatrænge sig Enhver, som

har noget Kjendskab til de islandske Forholde i Alminde-

lighed og Reikevig Byes sociale Forholde i Særdeleshed,

saavelsom ogsaa adskillige i de sidste Aar indtrufne spe-

cielle Tilfælde", have foranlediget den for Tiden constituerede

Byefoged i Reikevig, Sysselmand Gunlogsen, til hos Amtet

i det herhosfølgende Andragende, med 3 Bilage, at fore-

spørge sig, angaaende, hvilken Lovgivning der maatte

være anvendelig med Hensyn til Sædeligheds- og. Sikker-

heds-Politiet overhovedet, saasom med Afstraffelsen af en

Deel i Andragendet opregnede Politieuordener, og i Hen-

seende til Opsynet med Klub og Værtshuse m. v.

Der maa i den omhandlede Materie uden Tvivl skjelnes

mellem den* Virksomhed, som i Danmark er overdragen

Politiet i Henseende til Opretholdelsen af privatretlige

Institutioner, og Politiets Virkekreds med Hensyn til den

offentlige Sikkerhed, Ordens Overholdelse og Sædeligheds

,
Befordring. I førstnævnte Henseende ere de islandske

Forhold i mange Punkter forskjellige fra de danske, hvor-

. for den i Danmark gjeldende Politielovgivning ikke her

kan finde Anvendelse. Saaledes kunde den Danske Lov-

givning ikke passende anvendes t. Ex. i Materien om

Tyendeforholdet, Hegn og Fred og deslige, og angaaende

saadanne Forhold haves der ogsaa i den islandske Lov-
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Almindelighed, og i Henseende til Opsynet med Klub 1839.

og Værtshuse m. v. i Særdeleshed. 19. Novbr.

givning særegne, skjtfndt tildeels ufuldstændige, tildeels

forældede Bestemmelser. Derimod antager jeg, at man
baade efter almindelige Retsgrundsætninger og efter de

gjeldende Anordningers udtrykkelige Bydende, maa være

befbiet til i sidstnævnte Henseende enten analogice eller

directe at anvende de i den danske Lovgivning indeholdte

Bestemmelser. Det er en Selvfolge, at saadanne Hand-

linger, som efter deres Natur stride mod offentlig Sikker-

hed, Orden og Velanstændighed, ligesaalidet kunne være

"tilladelige i Island som i Danmark, og ligesom ethvert

Lands Politielovgivning efter Sagens Natur for største

Delen maa være casuistisk og altsaa ikke kan omfatte

alle mulige i Praxi modende Politieforseelser, hvorfor ogsaa

en stor Deel af disse endogsaa iDanmark ikke kunne direkte

subsumeres under en existerende Lovbestemmelse, men
ligefuldt afstraffes efter Forseelsens Beskaffenhed og Lovens

Analogie, saaledes maae de ovennævnte Handlinger ogsaa

paa Island, Politielovgivningens langt stbrre Ufuldstændig-

hed uagtet, være strafbare, og naar aldeles ingen passende

Analogie var at finde i den for Island særegne Lovgiv-

ning, maatte Dommeren upaatvivleligen være berettiget

til at eftersoge den fælles Lovgivers i den danske Lov-

givning udtalte Anskuelse, og sammenholde denne med

den særegne islandske Lovgivnings Principer, for derefter

at udfinde en passende Straf. Dette Raisonnement for-

mener jeg nu at være blevet sanctioneret ved Forordn,

af 24. Januar f. A. § 1 og 2. I-den forste §, som egent-

lig indeholder den almindelige Regel for den danske

Criminallovgivnings Anvendelighed paa Island, nævnes

rigtignok kun Forbrydelser og Misgjerninger; men Begyn-

delsen af § 2 synes allerede at vise, at Reglen har skullet

omfatte alle saadanne forbudne Handlinger, som ifølge

deres Natur ere utilladelige enten de begaaes paa Island

eller i Danmark, og hvortil naturligviis maa henregnes

en stor Deel ved Politielovgivningen forbudne Handlinger.

At dette ogsaa har været Lovgiverens Mening, finder jeg

ganske klart at fremgaae af Slutningen af anden §, da

det ellers vilde have været aldeles overflødigt, maaskee

endog mindre rigtigt, her at ommelde, at de for Island
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1839. Efter at Cancelliet i denne Anledning har mod-

19. Novbr. laget Betænkning fra den ved allerh. Reskript af 22.

givne særegne Politieanordninger (som alle grunde sig

paa særegne locale Forhold) skulde vedblive at staae ved

Magt, hvilken Sætning derimod staaer i et særdeles pas-

sende Forhold til det Foregaaende, som en Slutningsfolge

deraf, naar den almindelige Regel antages at omfatte

ogsaa alle de ved Politielovgivningen forbudne Handlinger,
1 der ifblge Handlingernes Egenskaber ere strafbare, hvad

enten de begaaes paa Island eller i Danmark. Den her

yttrede Formening finder jeg endvidere bestyrket derved,

at Forordn, af 4. Oktobr. 1833, der sætter Straffe ikke

alene for de egentlige Misgjerninger, hvorved Andre an-

gribes paa Legeme og Frihed, men ogsaa for en stor Deel

af deslige Handlinger, der efter deres Natur og Lovgiv-

ningens bvrige Bestemmelser henhore under Politierettens

Afgjorelse, er bleven anseet i det Hele gjeldende paa Is-

land, og derfor foranstaltet oversat i det islandske Sprog.

Efter saaledes at have fremsat mine Tanker angaaende

hvorvidt den danske Politielovgivning i Almindelighed kan

finde Anvendelse paa Island, og in specie dette Lands

fornemste Kjbbstad Reikevig, skal jeg tillade mig specielt

at berore og anvende det Foranstaaende paa en Materie,

som nok egentligen er det hoslagte Andragendes Hoved-

gjenstand, nemlig hvorvidt Politiet hersteds er befoiet til

med Klub og Gjæstgiverier at fcire det samme Tilsyn,

som ved de almindelige Politieanordninger er overdraget

til Politiet i de danske Kjbbstæder. Saadanne Selskaber

og offentlige Beværtningssteder ville overalt fremstaae

paa de Steder, hvor Befolkningen og de Tilreisendes An-

tal er steget til et vist Punkt
;

og ligesom det Offentlige

vistnok intetsteds bor lægge Hindringer iveien for den

Trang til Selskabelighed og til uhindret Samfærdsel, som

paa saadanne Steder vil opstaae, saaledes maa det ogsaa

paa den anden Side paaligge det Offentlige at drage

Omsorg for, at de opkomne Beværtningssteder ikke ud-

arte til Steder, der kunde være farlige for Beboernes

Sædelighed og Moralitet. Der ere derfor ingen saadanne

særegne Forhold tilstede hersteds, som skulde gjtfre det

mindre nb'dvendigt her end andetsteds, at Politiet fbrer

Opsigt med deslige offentlige Samlingssteder og foreskriver
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A "gust f. A. befalede Forsamling af Embedsmænd i 1839.

Reikevig 1
, undlader man ikke tjenstl. at melde, at man, 19. Novbr.

de til Ordens og Sædeligheds Overholdelse efter Omstæn-
dighederne nødvendige Regler, hvis Overtrædelse ogsaa

maa kunne belægges med en passende Straf. Da der

nu i den omhandlede Henseende, saavidt mig bekjendt,

ikke haves særegne Bestemmelser i den islandske Lov-
givning, undtagen hvad desangaaende berores i Anord-

ningerne af 17. Novembr. 1786 § 10 og af 13. Juni 1787

Cap. 2. § 2, saa maae de for de danske KjcJbstæder gjeldende

Anordninger formentligen være gjeldende ogsaa for Rei-

kevig KjBbstad".

') Denne Betænkning lyder saaledes:

„Ved at overtænke Islands Forfatning og Omstændig-

heder overhovedet, vil det formeentligen være ioinefaldende

at de samme Retsregler, med Hensyn til Politievæsenet,

neppe kan passe tillige for Landet og Islands eneste

Kjobstad Reikevig. Paa Landet nemlig ere de oekono-

miske og sociale Forhold, om ikke mindre uddannede

end i Reikevig, saa dog i en ganske anden Retning, og

fremtrædende under mindre stringente Former, hvilket

naturligviis er en Fblge af det borgerlige Samlivs Beskaf-

fenhed paa begge Steder, og de færre og væsentligen for-

skjellige Berøringspunkter mellem Borgerne indbyrdes,

som dette Samliv medfører paa Landet og i Reikevigs By.

Heraf folger ingenlunde, at de Politieforseelser, som paa

Landet begaaes, og som maatte gjore Brud paa Sædelig-

hed, Sikkerhed eller retlig Orden, og Borgernes Velvære,

ei skulde være strafbare ligesaavel paa Landet som i

Reikevig , da Politiets Virksomhed til at forebygge eller

straffe saadanne Forseelser allevegne, hvor borgerlig Orden

er indfort, maa være Betingelse for denne Ordens Ved-

varenhed. Men denne Politiets Virksomhed maa paa

forskjellige Steder rette sig efter lbrskjellige Regler, modi-

ficerede ved Localiteterne. Da nu Landet overhovedet

. har sine egne Politielove, hvilke findes stadfæstede ved

Forordn, af 24. Januar 1838 § 2, og som omfatte, om

ikke alle, saa dog en stor Deel af de paa Landet fore-

faldende Politieforseelser, saa finder Forsamlingen ei til-

strækkelig Grund til at antage, at den danske Politielov-

givning overhovedet skulde ved nysnævnte Anordning være
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1839. i det Væsentlige i Overeensstemmelse med bemeldte

19. Novbr. Forsamling, antager som hjemlet i Forordn. 24. Januar

bleven gjort her gjeldende, eller fyldestgørende Anled-

ning til nu at andrage paa, at en saadan Bestemmelse

skulde udtales. Det forekommer os nemlig temmelig ind-

lysende, at en slig Bestemmelse, ved Siden af Landets

bestaaende Politielove, vilde give Anledning til en vak-

lende Retspraxis, og muligen mere tjene til at forvikle

Begreberne, end om man antager, at Politiebestyrelsen, i

forekommende ulovbestemte Tilfælde, forst og fremmest

har at anvende Analogien af Landets bestaaende Politie-

eller Criminal-Love , men hvor denne ikke er at udrinde,

kunde rette sig efter Analogien af Danmarks tilsvarende

almindelige Politielovgivning, hvortil Vedkommende da

naturligviis af sig selv, i saadanne Tilfælde, vilde finde

Veien. Ic5vrigt er det indlysende, at da, som af mig,

Stiftamtmand Bardenfleth, i min Erklæring allerede er

anmærket, enhver Politielovgivning for storste Delen er

casuistisk, og ikke kan indbefatte alle i Praxis muligen

mbdende Tilfælde, saa maa ret meget allevegne være

overladt Politiemesterens egen Embedstakt og Conduite,

og at det ikke saameget kommeran paa, at have mange,

som at man har gode Politielove, og at de, man har, be-

hcirigen overholdes og anvendes paa de madende Tilfælde.

Hvad nu Reikevigs Kjdbstad i Særdeleshed angaaer,

da vil Sikkerheds- og Sædeligheds-Politiets Forretninger

sammesteds være af en dobbelt Natur. De ere nemlig

enten saadanne, som med Hensyn til Grund og Formaal

ere eensartede med Politiets Forretninger paa Landet,

eller saadanne, som resultere af Bylivets Eiendommelighed

og Kjdbstadens særegne Indretninger. Hvad de fijrste

angaaer, da turde det formeentligen være rigtigst at an-

tage, at Landets almindelige Politielove ogsaa afgav Regelen

for Reikevigs Polities Virksomhed, forsaavidt nemlig disse

Loves Ord eller Analogie kunde anvendes, og med den

Modification , med Hensyn til legemlige Revselser, hvor

samme finde Sted, som følger af Reskriptet af 24. Januar

1838, da der ellers muligen vilde af den modsatte Frem-

gangsmaade opstaae den Ulighed, at samme Politiefor-

seelse, f. Ex. Ldsgjængerie, Sabbathens Misbrug m. m.,



Canc. Skriv. ang. Politielovene. 409

f. A. paa den ene Side, at særegne islandske Poli- 1839.

tie-Anordninger, forsaavidt de gaae, bor have Fortrin, 19. Novbr.

forudsat at der ikke er en eller anden særegen Grund,

hvorfor en saadan Anordning, om end ikke udtrykke-

lig ophævet, dog bor ansees at være forandret; og

paa den anden Side, at dog de danske Polilielove,

der ikke angaae saadanne overordentlige Gjenstande,

som ere fremmede for Island, men derimod gaae ud

paa Formaal, som ogsaa ere erkjendte i de islandske

Love, kunne finde en analogisk Anvendelse i Island,

hvor dettes egne Anordninger tie. Denne samme Grund-

sætning maa og folges i Reikevig i Særdeleshed, men
den kan , efter denne Byes Lokaliteter, der finde en

straffedes efter andre Grundsætninger omkring Reikevig,

end i selve Byen.

Hvad den anden Klasse af Forseelser, stridende mod
Sikkerheds- og Sædeligheds -Politiet i Reikevigs Bye an-

gaaer, da har Forsamlingen ovenfor yttret, at det sociale

Liv i Reikevig udvikler sig paa en Maade, ganske for-

skjellig fra Oplandets. Indbyggernes nærmere Samliv og

derved opstaaende flere Berørings - Punkter af den fælles

Interesse, de Tilreisendes Antal og Freqvents, Byens Op-

komst og Vedligeholdelse m. m. kræve af Stedets Politie

stbrre Aarvaagenhed , end paa Landet er nbdvendig eller

vel endog mulig. De efter de danske KjSbstæders Ex-
empel dannede Indretninger, som Reikevig By nu allerede

er i Besiddelse af, og hvoraf flere lignende i Tidens Lob
muligen ville opstaae, maae og nodvendigviis fremkalde

mangfoldige Anledninger for Politiets Virksomhed, for hvilke

Regler det meste forgjæves sdges i den islandske Politielov-

givning, som er beregnet blot paa Landets almindelige For-

holde. Under de Politiets Pligter, som til denne Klasse

ere at henfSre, hbrer tillige Opsynet med Byens Klub og

Værtshus
, tilligemed adskilligt andet af det af vedkom-

mende Byfoged i hans Andragende af 28. Decbr. f. A.

inddragne. For Alt saadant vil det nok være rettest, at

de for de danske Kjobstæder foreskrevne almindelige

Pohtielove gjordes gjeldende for Reikevigs Kjbbstad, til An-
vendelse i mbdende Tilfælde.
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1839. mere udvidet og tildeels en anden Anvendelse, end

TlTliovbr Paa anc' re Steder i Landet. Hvad navnlig de offentlige

Steder i Reikevig angaaer, da bor vistnok Politiemesteren,

saavidt Nødvendigheden kræver det, paasee, at god

Orden og Skik ikke der tilsidesættes og i den Hen-

seende, forsaavidt Forholdene fordre det, gjdre de i de

danske Love indeholdte Bestemmelser gjeldende, for-

saavidt de der ere passende, ligesom han og, om For-

nbdenhed maatte kræve det, maa kunne bringe dem

i Erindring, dog forsaavidt delte skal skee ved en

Plakat eller offentlig Kundgjorelse, efter at have hen-

vendt sig til Hr. Stiftamtm. og erholdt Deres Approbation.

Ved at tilmelde Hr. Stiftamtm. Forestaaende til Be-

kjendtgjbrelse for Land- og Byfoged Gunlogsen, skulde

man derhos tjenstl. anmode Dem om, at meddele For-

samlingen Underretning i Overeensstemmelse hermed

ved dens næste Sammentræden.

Indsluttede Bilage remitteres. — Det kongelige

Danske Gancellie den 19. Novembr. 1839.

i9. Novbr. Gancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Bevariug af Protokoller og Dokumenter.

Khavn den 19. Novembr. 1839. — Dette Canceiiie-

Circulaire synes ogsaa at have været sendt til Island
,

og er

anført i Stiftamtets Repertorium. Canc. 3. Depart. Brevb.

1839, Nr. 4398-4431. Canc. 2. Dep. Brevb. 1839, Nr. 3660-3671

.

Original Aftryk som wCirculaire"3 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. for

1839, S. 901—902. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1839, S. 385.

Efterat Canceliiet har nedlagt allerunderd. Fore-

stilling i Anledning af det Udkast til en Anordning

indeholdende nærmere Bestemmelser til Conservation

af Skjbde- og Panteprotokoller m. m., hvorover begge
•

de raadgivende Provindsiaistænder for de danske Ostifter

og Nørrejylland have afgivet allerunderd. Betænkning?

har det under 6. dennes allernaadigst behaget Hans

Maj*, at resolvere, at den paatænkte Anordning kaD

stilles i Bero, hvorimod Collegiet overeensstemmende
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med allerhoislbemeldte Resolution tjenstl. skulde an- 1839.

mode Hr. (Tit.) om at indskjærpe de i (Deres Amt) an- {^j^^
satte Retsbetjente, at "iagttage den storst mulige Omhu
for at bevare Pantebogerne, saavel som andre deres

Embede vedkommende Protokoller og Dokumenter, med

særdeles Hensyn lil deres mulige Redning i Ildebrands-

tilfælde, i hvilken Henseende de nævnte Embedsmænd
og bor være forsynede med et passende Antal stærke

Sække. — Det kongel. Danske Cancellie, den 19. No-

vembr. 1839,

Cancellie - Girculaire til Stiftamtmanden og 30. Novbr.

Amtmændene i Island, ang. Nedsættelse af Renten

af Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler.

Khavn den 30. November 1839 1
. — Canc. 3. De-

part. Brevb. 1839, Nr. 4616-4618. — I „Tioindi fra nefndar-

fundum islenzkra embættismanna" II, 126 siges, at den her

omtalte Bestemmelse er indført i Island ved Rentek. Skriv.

16. Novbr. 1839 5 dette er en Feil, da en slig Rentek. Skriv,

ikke er til, men derved menes formodentlig Statsgjældsdirect.

Skrivelse til Cancelliet, der er af 16. Novbr. og communicerer

den kgl. Resolution 16. Oktobr. om denne Gjenstandj jevnf,

Hentek> Skriv, til Cancelliet 2. Marts 1842.

Den kgl. Direction for Statsgjælden og den syn-

kende Fond har tilmeldt Cancelliet, at Hans Majestæt

paa Sammes derom allerunderd. nedlagte Forestilling

under 16. f. M. har bifaldet, at der af de Umyndiges

Midler og offentlige Indretningers Midler, som fra 1.Ja-

nuar 184-1 i Island indbetales i den kgl. Statsgjælds-

kasse til Forrentning, erlægges i aarlig Rente 3Vs pCt,

Hvilket herved ifolge allerhbieste Befaling tilmeldes

"r- (Tit.) til Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. —

«

Det kgl. Danske Cancellie den 30. November 4 839.

jevnf. Plak. 5. Novbr. 1839.
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1839: Aabent Brev ang. Kong Christian den Otten-

3. Decbr.
des Tronbestigelse. Khavn den 3. Decbr. 1839.

— Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1840

og i nogle Jurisdictioner i Island: 1840 paa Vestmannberne, i

Arnæs og Borgarfjords Sysseler; 1841 i Hunavatns, Oefjords

og begge Mula Sysselerne, men ikke udgivet paa Islandsk;

jevnf. ibvrigt Reskr. 26. Marts og Stiftamts -Bekjendtgjorelse

28. April 1840. — Canc. 2. Depart. Registr. XL, 364, 366—367

(1839,- Nr. 751 b
). Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1839 (Chr. VIII.« Forordn., S. 3-4). Colleg. Tid. for

1839, S. 905—906; Schou XXIII, 1—2.

Aabent Brev, hvorved Kong Christian den Ottendes

Tronbestigelse kundgjbres, og det befales, at alle of-

fentlige Forretninger skulle have deres uslandsede Frem-

gang efter de allern. foreskrevne Regler, m. v.

Vi Christian den Ottende, af Guds Naade Konge

til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig,

Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Olden-

borg, Gjore vitterligt: Efter at den Almægtige bar hjem-

kaldet Fædrenelandets dyrebare Konge, Vor hbitelskede

Fætter, Hans Majestæt Kong Frederik den Sjette, have

Vi besteget Vore Fædres Trone. /

Idet Vi med alle Vore kjære og troe Undersaatter

ere gjennemtrængte af Sorg over det Tab, der har

truffet Os og Vort Folk, og idet Vi dybt fole Vægten

af det store og besværlige Kald, som- det guddomme-

lige Forsyn har anbetroet Os, tinde Vi Os styrkede ved

fast Tillid til den Algodes Bistand, og ved den Forvis-

ning, at med Tronen ogsaa Folkets Kjærlighed er gaaet

i Arv til Os. Intet ligger Os mere paa Hjerte, end med

den utrættelige Iver, hvorpaa Vor forevigede Forgjænger

har givet et saa lysende Exempel, at fortsætte Hans

landsfaderlige Styrelse med stadigt Hensyn til de For-

bedringer i Forvaltningen, som Erfaring maatte tilraade

Os, for -at forbge og betrygge Vort gode og trofaste

Folks Hæder og Held. — Det er ibvrigt Vor allerhbieste

' Villie, at alle offentlige Forretninger skulle have deres
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ustandsede Fremgang i Overeensstemmelse med de

allern. foreskrevne Regler, og at alle af den hoisalige

Konge beskikkede eller stadfæstede Embedsmænd indtil

videre skulle vedblive deres Embedsforretninger under

den af dem forhen aflagte Troskabs- Eed. — Givet i

Vor kgl. Kesidentsstad Kjobenhavn den 3. December

1839.

Forordning ang. Klokkernes Ringning m. v. s. Decbr,

1 Anledning af Kong Frederik den Sjettes Dod.

Khavn den 3. December 1839. — Den fuldstæn-

dige Titel er: „Forordning om Ringen med Klokkerne i Dan-
mark for Salig og Hoilovlig Ihukommelse Kong Frederik den Sjette,

samt om Forbud mod Spil i Kirkerne saavel som al Spil og
Leeg udenfor". — Canc. 1. Dep. .Registr. 1839—42, Nr. 13,

fol. 133b— 134 (1839, Nr. 259). Original-Aftryk hos Schultz,

2 Blade i 4". Colleg. Tid. 1839, S. 906. Qvart-Forr. 1839

C.Christ. VIII.« Forordn., S. 6). Schou XXIII, 2.

Anordning ang. Sorgedragten for Kong Frede- 3
-
Decbr

rit den Sjette. Khavn den 3. Decbr. 1839. —
Denne

<tAnordning angaaende Sorgedragten for hoisalig Kong
Frederik den Sjette" er publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik
i Juli 1840, ligeledes i samme Aar i Borgarfjords

°g Snæfellsnæs Sysseler, og endelig 1841 i Hunavatns Syssel

°g begge Mula Sysselerne. — Canc. 2. Depart. Registr. XL,
361»>-362, jevnf. 364 (1839, Nr. 751*). Original Aftryk hos
Schultz, 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. 1839, S. 907-908. Qvart-
F°rr. 1839 (Chr. VIII." Forordn., S. 4-5). Schou XXIII, 2.

Plakat ang. Alimentationsbidrag til uægte e. Decbr.

Born. Khavn den 6. December 1839. — Denne

Plakat er ikke udtrykkelig udvidet til Island som Lov, men
^ages her i Sammenhæng med For. 14. Oktober 1763, som en
authentisk Fortolkning af denne, jevnf. denne Saml. III. B.,
S. 494 Anm. — Plakaten er publiceret i Synodalforsamlingen
1 Reykjavik i Juli 1840, ligeledes i samme Aar paa Vest-
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1839. mannberne, i Gullbringa og Kjosar, Borgarfjords og Snæfells-

6. Decbr. næs Sysseler. 1841 er den bekjendtgjort i Dala, Hunavatns,

Oefjords og begge Mula-Sysseler, og endelig 1842 i Thingo

Syssel. — Canc. 3. Departem. Registr. 1837—1839, fol. 583b

(1839, Nr. 1944). Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4*°.

Coll. Tid. 1839, S. 977—991 (med Motiver). Qvart-Forr. for

1839 (Christian VIII. 1 Forordn. S. 7—8). Schou XXIII, 2—3.

Roesk. Stændertid. II, 33—68. Viborg Stændert. 1836. I, 135.

205—207 j
II, 228—32, jevnf. 215—218. 1838. I, 428-432

;

II, 364—400.

Plakat angaaende en forandret Bestemmelse i Lov-

givningen om Alimentationsbidrag til uægte Bbrn.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, efter at

begge Forsamlinger af Vore Iroe Provindsialstænder

have afgivet allerund. Betænkning over et denf i 4 838

forelagt, ved et i 1836 fra Provindsialstænderne for

Nbrre-Jylland indgivet allerund. Andragende foranlediget

Udkast til en Anordning, der indeholder en Forandring

og nærmere Bestemmelse med Hensyn til den Tid, hvori

Faderen til et uægte Barn skal være pligtig til at sbrge

for dette, allern. have fundet for godt at byde og be-

fale, som fblger:

4) Den i Overeensstemmelse med For. 14. Oktbr.

4763 Faderen til et udenfor Ægteskab avlet Barn paa-

liggende Forpligtelse til at bidrage til Barnets Under-

holdning indtil det fyldte tiende Aar, skal for Fremtiden,

under de nærmere Bestemmelser og Indskærpelser af

denne Pligt, som de senere Anordninger indeholde,

vedblive, indtil Barnet har opnaaet 14 Aars Alderen,

dog at Bidraget for de sidste 4 Aar, med Hensyn til

at Barnet da i Almindelighed kan begynde at erhverve

Noget, kan ved (ivrighedens Resolution nedsættes under

det, som for de fbrste 40 Aar har værel bestemt. —
2) Denne Udvidelse af foranfbrte Pligt skal imidlertid

ikke være anvendelig med Hensyn til de Bbrn, der

allerede ere fbdte paa den Tid, nærværende Anordning

kundgjbres. 3) Ligesom For. 4 4. Oktbr. 4763 og de

nyere Anordninger, der under særdeles Tvangsmidler
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paalægge Faderen at være Moderen behjælpelig til deres

sammenavlede Berns Underholdning, ikke ophæve den

Forpligtelse, som ifolge Naturens Bud paaligger Faderen

under visse Omstændigheder (f. Ex. naar Moderen

doer), og forsaavidt han dertil har Evne, i et storre

Omfang at sbrge for sit uægte Barn, saa kan heller ikke

foranfbrte Bestemmelse, der kun angaaer den Pligt,

s°m under de sædvanlige Forhold paaligger Barnefade-

ren, og som er de ommeldte særdeles Tvangsmidler

undergivet, gjore nogen Indskrænkning i den mere ud-

strakte Forpligtelse, som ellers kan paaligge ham.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Besidentsstad Kjbbenhavn

den 6. December 4839.

Cancellie - Circulaire til samtlige Biskopper i 7. Decbr.

Danmark og Island (Sjællands Biskop undtagen),

ang. Kirkebonnen for det kongelige Huus. Khavn

den 7. December 1839. — Canc. 1. Depart. Brevbog

1839, Nr. 3303. Coll. Tid. for 1839, S. 908-909. Algreen-

Uesings Reskriptsaml. 1839, S. 411.

Efter at Cancelliet i Anledning af hoisalig Kong

Frederik den Sjettes dødelige Afgang havde nedlagt

aHerunderd. Forestilling om den Form, hvorefter der i

den befalede Kirkebdn skal bedes for Kongen og det

kongelige Huus, har det behaget Hans Majestæt allern.

at bifalde:
£(
at, efter at der er bedet for Hans Majestæt

Kong Christian den Ottende, skal der bedes for Hendes

Majestæt Dronning Caroline Amalia, for Hendes Majestæt

Enkedronningen Marie Sophie Frederikke, for Hans

kongelige Hoihed Kronprinds Frederik Carl Christian,

Hans kongelige Hoihed Prinds Frederik Ferdinand og

Gemalinde, Hendes kongelige Hoihed Prindsesse Caro-

n'ne, samt de bvrige kongelige Prindsesser og det samt-
oge kongelige Arvehuus".

Hvilket tjenstl. tilmeldes Deres Hbiærværdighed til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse i Deres
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Embeds- Distrikt. — Det kongel. Danske Cancellie den

7. December 4839.

ii. Decbr. Cancellie - Plakat ang. det kongelige Navne-

træk. Khavn den 11. December 1839. —
Denne Plakat er anført som publiceret i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1840, ligeledes s. A. i Arnæs, Borgarfjords

og Myra Sysseler, og 1841 i Hunavatns, Oefjords og begge

Mula Sysselerne. - Canc. 2. Depart: Registr. XL, 369 (1839,

Nr. 755°). Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4»°. Coll.

Tid. for 1839, S. 959. Qvart-Forr. for 1839 (Christian VIII."

Forordn., S. 8-9). Schou XXIII, 3.

Plakat angaaende det kongelige Navne- Chiffre.

Hans Majestæt har ved allerhoieste Resolution af

9. dennes befalet, at det kgl. Navne-Chiffre i alle Til-

fælde, hvor der er Brug for samme, skal udfores efter

nedenstaaende Tegning:

[Her følger i Navnetræk CRviii med Krone over].

Hvilket herved kundgjores alle Vedkommende til

Efterretning og allerunderd. Efterlevelse. — Det kongl.

Danske Cancellie den \\. December -1839.

28. Decbr. Forordning ang. Indforeisen af en ny Pharma-

copoea Danica. Khavn den 28. Decbr. 1839. —
Denne Forordning er sendt til Island allerede i Foraaret 1840,

til Stinder- og Vester-Amtet, men til Nord- og Oster-Amtet

ved Canc. Skriv. 3. Aprill84l ; den er bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1840, og i flere Jurisdictioner

ilsland: 1840 i Borgarfjords og Snæfellsnæs Sysseler; 1841 i

Dala, Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysselerne. Til

t
-

t
samtlige Amtmænd i Danmark" er den sendt ved Canc. Circ.

3. Juli 1840. Canc. 3. Dep. Brevb. 1840, Nr. 2721-2735. —
Canc. 2. Depart. Registr. XL, 387, 390-391 (1839, Nr. 797»).

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1840, S. 44-45.

Qvart-Forr. 1839 (Christ. VIII.« Forordn., S. 10—11). Schou

XXIII, 4-5.

Forordning, hvorved en ny Pharmacopoea Danica

befales indfort til Brug i Danmark.
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Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Da det er 1839.

anseet ncidvendigt, at den ved Forordning af 14. Juni 28. Decbr,

^805 autoriserede Pharmacopoea Danica, der paa Grund
af de Fremskridt, Lægevidenskaben og Chemien senere

have gjort, ikke kan tilfredsstille Nutidens Fordringer,

blev underkastet en Revision og Omarbeidelse, er efter

allerhoieste Befaling en ny Pharmacopoea Danica af

Vort Sundheds-Collegium foranstaltet udarbeidet, og der-

paa af bemeldte Collegium gjennemseet og bifaldet.

Efter at samme allerund. er bleven Os forelagt, ville

Vi allern., at bemeldte af Vort Sundheds-Collegium af-

fattede og under Titel af Pharmacopoea Danica, Regia

Auloritate a Collegio Sanitatis Regio Hafniensi edita,

Hafniæ 1840, paa C. A. Reitzels .Forlag udkomne og

hos Bianco Luno trykte Pharmacopoea skal i Vort Rige

Danmark fra 1. Juni 1840 indfdres og fdlges som en

ufravigelig Regel, hvorefter Lægemidler overalt i Apo-

tekerne skulle anskaffes, holdes og tilberedes. Til den
Ende skal det herefter paaligge samtlige Apolhekere i

Danmark at forsyne deres Officiner med de i denne

Pharmacopoea Danica anfdrte simplicia og composila,

af hvilke fra 1. Juni 1840 alle de, som i Pharmaco-

Poen opregnes, bbreforefindes i ethvert af Hovedstadens

°B de betydeligere Stæders Apotheker, og i det mindste
^ e Midler, som i Pharmacopæen ere forsynede med
Tegnet Q ?

være a t erholde paa hvert af de bvrige

Apotheker. Ligeledes bor samtlige Apothekere nbi-

agtigen fdlge den i bemeldte Pharmacopoea foreskrevne

Præparationsmaade, saavel som de i dens Indledning

(præmonenda) givne Forskrifter, og ved Medicamenter-
&es Salg rette sig efter den nugjeldende Taxt eller den,
Som herefter maatte blive anordnet. Saafremt nogen
Apotheker befindes herimod at handle, skal han derfor

paa lovlig Maade tiltales, enten til sit Privilegii For-

hrydelse eller til Pengeboder efter Forseelsens Beskaf-
fenhed. Idvrigt ville Vi, at saavel Vort Sundheds-Col-

XI. B. 27
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4839. legitim f Kjbbenhavn, som vedkommende Provincial- og

7^ Stads-Phvsici, samt de paa ethvert Sted ellers ansatte
28. Decbr. -

. .

Læger, baade i Almindelighed og især ved de befalede

aarlige Visitationer, nbie eftersee, at intet af de i denne

Pharmacopoea ommeldte enkelte eller sammensatte Læge-

midler savnes i noget Apolhek, for saavidt de der bor

falholdes, samt at Apothekerne paa det ndieste folge

den dem givne Anviisning og foreskrevne Taxt.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjobenhavn

den 28. December 1839.

30. Decbr. Forordning ang. nogle Forandringer og nærmere

Bestemmelser med Hensyn til det juridiske Studium

vedKjobenhavns Universitet. Khavn den 30. Decbr.

1839. — Univ. Direct. Forestill. Prot. 1839, Nr. 2013 med

vedhæftet Original. Original-Aftryk hos Schultz, 8 Sider i 4*°.

Coll. Tid. for 1840, S. 65—70. Qvart-Forr. for 1839 (Christ.

VIII.* Forordn., S. 12-14). Schou XXIII, 5-8. Motiverne

i Selmers Universitets-Åårbog for 1839, S. 62—79.

Forordning angaaende nogle Forandringer og nær-

mere Bestemmelser ved Forordningen af 26. Januar

4821 om det juridiske Studium ved Kjbbenhavns Uni-

versitet.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Da Vi have

befundet, at det ved Forordningen af 26. Januar 1821

tilsigtede Formaal, at fremme Retsvidenskabens grun-

dige Studium ved Kjbbenhavns Universitet, og at for-

dge de Prbvers Paalidelighed, som aflægges af dem,

der underkaste sig de juridiske Examina, fuldkomnere

vil kunne opnaaes ved nogle Forandringer og nærmere

Bestemmelser af de i bemeldte Forordning indeholdte

Forskrifter, saa ville Vi i denne Henseende allernaad.

have fastsat, ligesom Vi og herved befale, som folger:

4) Ved Begyndelsen af ethvert academisk Aar have
1

de Studerende, som bestemme sig for Lovkyndighedens

Studium, til den Ende at melde sig hos det juridiske
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Fakultets Decanus, for at lade sig indskrive i en egen 1839.

dertil indrettet Protokol, ved hvilken Indskrivning ikke 30. Decbr.

bliver at erlægge noget Gebyr. — 2) Ved Begyndelsen

af hvert andet academiske Aar har det juridiske Fa-

kultet at udkaste og ved Trykken at bekjendtgjore for

de Studerende en detailleret Sludiiplan over samtlige

de Foredrag, der hore til den Forelæsningscyclus, som
1 det forestaaende Biennium skal være tilendebragt.

Ved Forfattelsen af denne Studiiplan skal det noie
•

,agttages, at der i ethvert Vintersemester holdes Fore-

læsninger over den juridiske Encyclopædie og de av-

ri§e Discipliner, som ere fornbdne for de unge Stu-

derende, der ved det indtrædende Vintersemester, efter

Tilendebringelsen af den philosophiske Examen, begynde

Retsvidenskabens Studium. — 3) Den i § 2 ommeldte

Forelæsningscyclus skal omfatte: 1) Retsvidenskabens

Encyclopædie med det dertil Fornbdne af Literairhi-

storien, samt Anviisning til Retsvidenskabens Studering;

^) den almindelige Retslære; 3) den almindelige danske

Ret, under hvis trende Hovedafdelinger: Civilret, Cri-

^inalret og Proces, oplages hvad der hidtil, i Over-

ensstemmelse med Forordn, af 26. Januar -1821 § 3,

under Benævnelse af Handelsret, Landboret, Politieret

°8 juridisk Hermeneutik, har været Gjensland for sær-

lige Forelæsninger, hvorimod disse Discipliner herefter

ikke skulle være særlige Lære- og Examinationsfag;
4

) Såretten; 5) Kirkeretten; 6) den danske Retshistorie;

7) den positive Folkeret; 8) den positive Statsret, under
hvilken

i Særdeleshed foredrages Danmarks og Hertug-

dommernes Statsret; 9) Statistik, fornemmelig med
Hensyn til den danske Stat; 10) den romerske Ret i

Forbindelse med denne Rets Historie og Anliquiteter. —
4

) Den i Forordn, af 26. Januar 1821 § 6 givne For-

gift, at en fuldslændig Forelæsningscyclus skal være
tilendebragt

i et Tidsrum af 2 Aar, skal fremdeles ved-

bKve at være gjeldende, hvorved derhos bliver at iagt-

tage, at Forelæsningerne over den almindelige Retslære,

27*
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4839. den danske Civilret, Criminalret, Proces, den danske

30. Decbr. Retshistorie, Slatistiken og den romerske Ret, skulle

hver især fuldendes i eet eller i det hbieste i to paa

hinanden folgende Semestre. Til enhver af de bvrige

1 § 3 foreskrevne Forelæsninger maa ikke anvendes

mere, end eet Semester. — 5) De i Forordn, af 26.

Januar 1821 § 5 foreskrevne Disputerebvelser skal det

herefter ikke være Pligt for Docenterne at anstille. —
6) Ved den fuldstændige juridiske Examen skal herefter

gives de Studerende syv skriftlige Opgaver, nemlig:

2 af den danske Civilret; 1 af den danske Criminalret;

\ af Processen; 1 af Danmarks og Hertugdommernes

Statsret; 1 af den almindelige Retslære; \ af den

romerske Ret. — 7) Den Bestemmelse i Forordn, af

26. Januar 1821 § 9, at Opgaven i den romerske Ret

altid skal vælges saaledes, at Examinanden derved

gives Leilighed til at vise den romerske Rets Over-

eensstemmelse med eller Afvigelse fra den danske Ret,

skal for Fremtiden bortfalde, hvorimod det overlades

til Fakultetet, efter Opgavens Beskaffenhed, enten tillige

at fordre et saadant Hensyn til Fædrelandets Ret, eller

at undlade dette. — 8) Af de skriftlige Besvarelser

skal alene den over Romerretten affattes i det latinske

Sprog, ligesom og den mundtlige Examination i Romer-

retten fremdeles holdes paa Latin, men i alle bvrige

Discipliner i det danske Sprog. — 9) For hver enkelt

Disciplin, hvori ved Examen examineres, Skal Candi-
-

daten meddeles en speciel Charakteer, og bliver af

disse specielle Charakterer Hovedcharakteren at uddrage

efter Regler, som blive af Vor Direction for Universi-

tetet og de lærde Skoler at approbere efter nærmere

derom af det juridiske Fakultet indgivet Forslag. Saavel

de specielle Charakterer, som Hovedcharakteren, blive

at indfbre i Candidatens Testimonium publicum. —
, 10) Bestemmelsen i Forordn, af 26. Januar 1821 § 9,

angaaende extraordinaire Censorer, ville Vi allernaad.

have forandret derhen, at der blive to Afdelinger af
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Censorer, den forste bestaaende af de Deputerede i 1839.

Vort Danske Cancellie med Undtagelse af Generalpro- 30. Decbr.

cureuren, de ordinaire Assessorer i Hoiesleret og Ge-

neral-Auditeurerne i begge Vore mililaire Etater; den

anden bestaaende af de virkelige Assessorer i Lands-

Over- samt Hof- og Stadsrelten j Kjbbenhavn, samt i

Politieretten. Af hver af disse to Afdelinger skal et

Medlem være tilstede saavel ved den fuldstændige ju-

ridiske Embeds-Examen, som ved den juridiske Examen
for Ustuderede. — 11) Ved den mundtlige Examen i

hver Disciplin skal, foruden den examinerende Profes-

sor, en anden af Fakultetets Professorer og to af de

extraordinaire Censorer være tilstede, hvilke i Forening

strax efter Examinationens Tilendebringelse tildele Spe-

cialcharakteren. Denne bliver i de Discipliner, i hvilke

skriftlige Opgaver finde Sted, at bestemme efter Ud-

faldet saavel af den skriftlige, som af den mundtlige

Prove. — 12) Den fuldstændige juridiske Examens

praktiske Prove skal herefter saaledes udvides, at den

holdes i tvende paa hinanden fblgende Dage. Paa den

tørste Dag skal, ligesom hidtil, udarbeides en fuld-

stændig Retsakt; <paa den anden Dag skal af Candi-

daten udarbeides et mindre Arbeide, saasom en Be-

tænkning eller en Dom alene; efter Udfaldet af begge

Arbeider i Forening bliver Charakteren at bestemme. —
*3) Til at vælge Opgaverne for den praktiske Prove,

samt til at censurere Arbeiderne, sammentræder en

eSen Committee, bestaaende af to af Fakultetets Med-
lemmer efter Omgang, samt tre af de extraordinaire

Censorer, paa den Maade, at der blandt disse blive

tvende af forste og een af anden Afdeling. — 14) Be-

stemmelserne i Forordn, af 26. Januar 1821 § 13, an-

gaaende den juridiske Examen for Ustuderede, forandres

derhen, at der ved denne Examen, i Lighed med det,

der er foreskrevet for den fuldstændige juridiske Examen,
mdfbres Specialcharakterer saaledes, at disse gives for

den almindelige Retslære, Civilret, Griminalret, Proces
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1839. og Sbret. Endskjbndt Handelsret og Landboret ophore

at være særlige Examinationsfag, skal Examinanden dog

under Examinationen i Civilretten altid tillige noie prb-

ves i Landborelten. — Den praktiske Prbve ved den

juridiske Examen for Ustuderede fordeles paa to Dage

saaledes, at Examinanden den fbrste Dag udarbeider

Stævning samt Hoved- og Contra- Indlæg i en opgiven

Retssag, paa den anden Dag enten en Skiftesag i Over-

eensstemmelse med et opgivet Thema, eller en Betænk-

ning over en Relsquæstion. Ved Valget af Opgaverne

bliver at paasee, at de staae i Forhold til de Kund-

skaber, som kunne forlanges af Ustuderede. — Til at

vælge Opgaverne ved den praktiske Prbve, samt til at

censurere Udarbeidelserne, sammentræder en Committee

efter samme Regler, som ere foreskrevne i § \ 3 i Hen-

seende til den fuldstændige juridiske Examen. — Ibv-

rigt vedbliver Forordningen af 26. Januar 1821 om det

juridiske Studium ved Kjbbenhavns Universitet frem-

deles at være i Kraft, forsaavidt den ikke ved de fore-

staaende Bestemmelser er forandret.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn

den 30. December 1839.

31. Decbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet i Island, ang. Kongens og Kirkernes Ret

til Vrag. Khavn den 31. December 1839. —
Canc. 1. Dep. Brevb. 1839, Nr. 3503.

Hr. Amtmand har med behagelig Betænkning af

25. Juli sidsti. tilstillet dette Collegium et Andragende

fra Provsten for Sueefjeldsnæs Syssel og Præst til

Stadestad Menighed, P. Petersen, hvori han udbeder

sig Gancelliets Bestemmelse for, om et paa Einarslon

Kirkes Forstrand inddrevet Stykke Mastetræ, der efter

Hr. Amtmands Foranstaltning er bortsolgt ved offentlig

Auction, og derved udbragt til 44 Rbd. 42 Sk. r. S.,
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kan ansees at tilhore vedkommende forstrandsberet- 1839.

tigede Kirker, Stadestad og Kolbeinstade, eller den 31. Decbr.

kongelige Kasse.

Foranlediget heraf skulde man, efter desangaaende

at have corresponderet med det kongelige Rente-

kammer, herved tjenstligst tilmelde Hr. Amtmand til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Provst

Petersen, at Cancelliet efter de oplyste Omstændigheder

ikke skjonner rettere, end at fornævnte Skibsmast, i

Henhold til Bestemmelserne i den 1. § i Plak. 4. Mai

778, maa tilhore den kongel. Kasse; men at Sporgs-

m aalet iftvrigt henhorer under Domstolenes Afgjorelse.

Det kgl. Danske Cancellie den 31. December 1839.

Cancellie-Plakat ang. Oprettelse af et Stats- *840.

Sekretariat for Naades-Sager. Khavn den 3. Ja- sT^^
Hliar 1840. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli J840, ligeledes i samme Aar i Borgarfjords Syssel;

l 841 i Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysseler. — Canc.
2

- Departem. Registrant XL, 3b-7 (1840, Nr. 63. Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1840, S. 88-48 (i Form
af Reskr. til Cancelliet 2. Januar). Qvart-Forr. for 1840,

S. 23-27
5 Schou XXIII, 27—30.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 4. Januar,

•sland, ang . Fattigbidrag af Handels - Etablisse-

menters Eiere i Island. Khavn den 4. Januar

1840. •— Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 28.

I Anledning af Hr. Stiftamtmands behagelige Skri-

velse af 23. Septbr. f, A., hvori De begjærer Cancei-

liets Resolution for, hvorvidt Handels-Etablissementer i

Island, som saadanne, kunne ansættes til Fattigbidrag,

undlader man ikke, ved at remittere hosfolgende Bi-

,aB e ? tjenstl. at tilmelde Dem, at Collegiet tiltræder den
af Dem yttrede Formening, at der bor paalignes Eierne
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4840. af Handels - Etablissementer Bidrag til Fattigvæsenet,

T^T'^~ uden Hensyn til, om de have stadigt Ophold i Island,

eller ikke. — Det kgl. Danske Gancellie den 4. Januar

4840.

4. Januar. Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Forligsmæglingen i Skilsmisse-Sager.

Ehavn den 4. Januar 1840 1
. — Publiceret i Huna-

vatns Syssel 1841. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 30.

Al^reen-Ussings Reskriptsamling 1840, S. 7.

1 Anledning af Hr. Stiftamtmands Skrivelse af 26.

Septbr. f. A., hvori De har begjært Cancelliets Resolu-

tion, angaaende: af hvem den Mægling skal foretages,

der ifolge For. 48. Oktobr. 4811 § 5 bliver at prove,

forinden det tilstedes Ægtefolk at leve separerede i

Henseende til Bord og Seng, undlader man ikke tjenstl.

at melde, at det bifaldes, at den omhandlede Mægling

overdrages til Sysselmanden, hvor locale Omstændig-

heder ikke tillade Amtet selv at foretage samme. —
Det kgl. Danske Gancellie den 4. Januar 4840.

4. Januar. Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Handlendes Bidrag til Fattigvæsenet.

Khavn den 4. Januar 1840. — Canc. s. Departem.

Brevb. 1840, Nr. 31. Algreen -Ussings Reskriptsamling 1840,

S. 7-8. £ v . ; -r:-r ' '^^^^^hM^
Hr. Amtmand har i behagelig Skrivelse af 25. Juli

f.^A. begjært Cancelliets Resolution for:

4) hvorvidt de faste Handlende i Island, der vel

selv ere bosatte udenfor Island, men dog der drive en

stadig Handel hele Aaret, enten ved en Faktor eller

ved en Medinteressent i Handelen, bor paalignes et

aarligt Extrabidrag til vedkommende Fattigvæsen af en

Canc. Skriv. 18. Novbr. 1841.
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saadan Handel; og — 2) hvorvidt en i Island bosat 1840.

Handelsmand, der driver Bondenæring, bor, foruden 7~~7^~^ '

et han i sidstnævnte Stilling yder, i Lighed med Corn-

niunens tiendepligtige Almue, svare et billigt Extrabidrag

u'l de Fattige i Forhold til den Andeel, han besidder

i Handelen.
i

I Anledning heraf skulde man, efter desangaaende •

at have corresponderet med det kgl. Rentekammer, til

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjensll. melde,
at Cancelliet med Hr. Amtmand er enigt i, at de Hand-
lende efter en aarlig forholdsmæssig Ansættelse bor i

bidrage til Fattigvæsenet efter Communens Fornoden-

hed. — Indslultede Bilage remitteres. — Det kongel.

Danske Cancellie den 4. Januar 4840.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 4. Januar.

Atøtet, ang. Understottelse til en Commune af

Amtets Repartitionsfond. Rhavn.den 4. Januar

1840. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 32.

*

l Anledning af Hr. Amtmands behagelige Skrivelse

a
[
25. Juli f. A., betræffende Udredelsen af Omkost-

egerne paa den afsindige Kristin Sigurdsdatters For-

pleining, skulde man, efter desangaaende at have brev-

vexlet med det kgl. Rentekammer, til Efterretning og
videre Foranstaltning tjenstligst melde, at det bifaldes,

at a
/a af bemeldte Omkostninger udredes af Vestamtets

Repartitionsfond, og Va af Helgafells Fattigvæsen. —
Det kgl. Danske Cancellie den 4. Januar 1840.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords i*. Januar,

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1840 til

samme Tid 1841. Frederiksgave den 17. Januar

1840. ~ Islandsk: Original-Gjenpart trykt som Schema
Paa et Halvark i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de
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1840. behBrige Tal. Jevnf. Sig. Hansen: MUm verolagsskrår" i

17. Januar. „Skyrslur um landshagi å fslandi" I. 2, 234 ff.

Capituls - Taxti fyrir Hiinavatns og Skagafjaroar

syslur i Islands Norour-amti, gildandi frå

rnåna&ar 1840 til soiuu tioar 1841.

Silfurmynt. Hundrao. Ann.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. llOKK.

A. Nr. 1

'

... 34 71 '/a 34 71 Va

— 2 (fard. 1840) 3 81 23 6 1 O fX

26 Va 31 63 25 Va&*J /2

65 29 40 •

69 32 60 9fiÆvl

46 l
/a 27 80 99 1 lo/2

34 23 52 IQ

14 13 14 IVJ J2

79 Va 11 74 y

B. Nr. 10 . . . . . • » 21 26 24 91

18 22 48 lo

18 22 48

18 22 48 IR1 o

26 8 12 vJ (2

16 '/a 10 30 QO

22 6 84 SV«o /a

7 "

8 72

44 9 16 # /a

59'/a 9 28 '/a • /a

— 20. . . 31 '/a 39 60 oi /a

— 21 . . . 13 16 24 1o

D. Nr. 22 . . . ... 4 » 24
•

n IQ

91 »/a 23 69 IQ

— 24 . . . ... 3 80 23 I) lo'/a

56 21 48 17

18 19 12 15 Va

E. Nr. 27 . . . ... 1 31 19 81 16

30 19 66 16

31 19 81 16

32 20 » 16

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1-3).
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Silfurmynt. Hundrao.
Rbd. Bbsfc. Rbd. Rbsk.

F - Nr. 31 4 21 '/2 16 86

— 32 3 38 Va 20 39

— 33 2 51 15 18

— 34 ...... 1 90 15 48

— 35 1 49 '/a 18 18

— 36 2 60 15 72
— 37 6 15

G. Nr. 38 2 48 15

— 39 » » »

— 40 2 19 26 36

— 41 1 16 56

— 42 76 Va

— 43 1 8 • •

427

Alin.

iibsk.

lS'/a

16 '/a

12

127a

14 '/a

12'/a

12

12

I

21

45

15 Va

21

1840.

1 7. Januar.

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i

tyrtbldum landaurum verour:

EPtir Litr. A, ecur i friou 25.30 20

— B, i ullu, smjGri og t61g 23.42 \9

— G, - ullar lovinnu . . . 13.53 11

— D, - fiski ........ 22.26 18

— E, - \fsi 19.81 16

— F, - skinnavdru .... i 6.77 V« " 13 1
/*

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meb 6,

synir meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 19V« Sk. [og alin] 16 Sk.

Frioriksgafu ]>ann 17. Januarii 1840.

B. Thorarensen. Eptir constilution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Oefjords og Thingfie Sysseler 17. Januar.

1 Norder-Amtet, fra Medio Mai 1840 til samme
Tid 1841. Frederiksgave den 17. Januar 1840.
""" islandsk: Original -Gjenpart trykt som Schema paa et

^alvark
i Folio og ved Udfærdigelsen udfyldt med de behørige

lal
- Jevnf. Sig. Hansen:

<(
Um verolagsskrår" i JSkfrslur um

landehagi å islandi" I. 2, 234 ff.
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4 840. Cantuls-Taxti fyrir Eyjafjaroar og ffngeyjar syslur

17. Januar. [ (slands Nor&ur-amti, gildandi fra mioju Maji månaoar

4840 til scJmu tioar \M\.

Silfurmynt. Hundrao. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1
1

. . . . . 30 36 30 36 247a

— 2 (fard. 1840) 3 77 22 78 18

— 3 . . . . . . 4 94 29 84 24

70 29 80 24

— 5 . . . . . . 2 65 32 257a

— 6 . . . , . . 3 44 27 64 22

— 7 . . 2 20 22 8 177a

— 8 . . . . . . 13 78 13 78 11

— 9 . . . . . , 11 26 15 27a 12

B. Nr. 10 ... . . . » 22 27 48 22

18 22 48 18

— 12 ... . 17 21 24 17

— 13 ... . 17 21 24 17

C. Nr. 14 . . . . 35 Va 11 9 9

- 15 ... . 20 12 48 10

— 16 ... , 25 7 78 6

— 17 ... , SV« 10 60 87a

— 18 . . . 50 7* 10 50 87a

- 19 ... . 75 7a 11 767a 97a

- 20 ... . 28 37 48 30

- 21 . . . 24 30 24

D. Nr. 22 . . . . . . » U » »

75 22 66 18

- 24 . . . 86 23 36 187a

- 25 .\ . . . 3 337a 20 9 16

- 26. , , . . 2 47 7a 14 93 12

E. Nr. 27 . . .
1) 1 » 1

— 28 . . . . . . 1 25 7* 18 947a 15

— 29 . . , . . . 1 257a 18 947a 15

— 30 . . . . . . 1 107a 16 6i ya 13 '/a

F. Nr. 31 . . . • # • 3 74 15 8 12

!

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1-3).
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Silfurmynt. Hundraft. Alin. 1840.
. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

F. Ni\ 32 2 797* 16 93 13'/* 17. Januar.

— 33

34

35

36

37

38

89

40

41

42

43

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

2 79'/* 16 93 13«/*

2 21 »'s 13 83 io v«

1 86 15 16 12

i
i 9ft lo HLO 1«C /2

2 42 14 60 iiy?

tf 7 17 48 14

2 59 15 66 127*

H

2

tf

61

*

31

tf

6a

tf

25 V«

» 44 22 • 17'/»

78 • » 15 7,

1 10 Va • » 21 V«

Mebalverb å hverju hundra&i og hverri alin i

tyrttildum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, eSur i frftu 24.81 20

— B, i ullu, smjSri og télg 23.12 18 1
/*

— G, — ullar t6vinnu "

. . 16.46 13

— D, — fiski 20.27 16

— E, — tysi 48.19V* 44V9

— F, — skinnavoru 15.43V* 12V*

En mefcalverfca summa alira landaura, skipt mefc 6,

s^air me&alverfc alira mefcalverfca

[hdr.] 19 Rbd. 70 Sk. [og alin] 16 Sk.

Fri&riksgafu ^ann 47. Januarii 1840.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Mula - Sysselerne i Oster- 17. Januar.

AmH fra Medio Mai 1840 til samme Tid 1841.

Frederiksgave den 17. Januar 1840.— islandsk:
0liginal-Gjenpart trykt som Schema paa et Halvavk i Folio

g

g Ved Udfærdigelsen udfyldt med de behørige Tal. Jevnf.

Hansen:
4<
Um verclagsskrår" i uSkyrslur um landshagi

a Islan^" I. 2, 234 ff.
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1840. Gapitdls-Taxti fyrir Norour- og Suour-Miila s^slur

17. Januar, f Islands austur-amti, gildandi frå mi&ju Maji måna&ar
~~

i 840 til sdmu tftar 4841.

Silfurmynt. Hundrao. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 1 .... . 25 31 25 81 20

— 2 Cfard. 1840) 4 14 24 84 20

77• • 28 78 23

70 29 80 24

62 31 72 25 !
/a

• il

47• • 27 88 22 Va

2 26 24 86 19 Va

— 8 . 13 93 Va 13 93 Va 11

31 Va 15 10 12^ m pi

B. Nr. 10 » 21 26 24 21

— 11 17Va 21 84 17'/a

19 23 72 19

17 Va 21 84 17 Va

C. Nr. 14 • » 80 9 36
i
w

19 11 84 9'/a

— 16 27 8 42 7

7 8 72 7

60 12 48 10

93 14 51 11 l
/a

— 20 84 Va 43 12 84 Va

— 21 27 33 72 27

D. 54 21̂pj 36 17

— 23 . 3 98 23 78 19

92 23 72 19

— 25 . 3 45 Va 20 81 16 Va

63 15 90 13

E. 14 17 18 14

32 Va 20 7'/a 16

~~- 29 • • • • . 1 33 20 15 16

9 16 39 13

F. Nr. 81 . 4 Va 16 2 13

53 21 30 17

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anfOrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 19. Januar 1837

(ovenf. S. 1—8).
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Silfurmynt. Hundrafo. Alin. 1840.
Rbd. Kbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

F. Nr. 83 2 36 14 24 Wf9 17. Januar.

— 34 1 69 13 72 11

— 35 1 25 15 12 12

— 36 2 81 V* 17 9 18 '/2

— 87 . 7 17 48 14

G- Nr. 38 2 71 '/* 16 45 13

— 39 32 13 82 10 Ya

— 40 3 5 36 60 29 !

/2

— 41 . 60 30 . 24

— 42 »95 . . 19

— 43 I % » . 19

Me&alver& å hverju hundra&i og hverri alinifyr-

tøldum laadaurum verfcur:

Eptir Litr. A, e&ur i frtøu 24.63 1
/«* 19 1

/*

— B, — i ullu, smjoriogt61g 23.42 49

— G, — i ullar tévinnu. . . 47.76 14

— D, — i fiski 21.14 17

— E, — i \jsi 48.44 15

— F, — 1 skinnavoru .... 16.42 13

En mefcalver&a summa allra landaura, skipt mefc 6,

s^nir raefcalverfc allra mefcalverfca

[hdr.] 20 Rbd. 31 Sk. [og alin] 16 Sk.

Fri&riksgåfu J)ann 17. Januarii 4840.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Gancellie - Skrivelse til Justitiarius og Tilfor- is. januar,

ordnede i Hoiesteret, ang. Æderfugles Fredning

paa Island. Khavn den 18. Januar 1840. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 269.

Den ifolge allerh. Besolution af 22. August 1838

befalede Forsamling af Embedsmænd i Reikevig har,

ved at tilstille Cancelliet det med tilhbrende Bilag hos-

tølgende Udkast til en Anordning angaaende Eder-

fugles Fredning og Jagtvæsenet i Island, i dens ligeledes
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4840. vedlagte Skrivelse yttret, at Forsamlingen med 7 Stem-

. Januar, mer mod 3 har vedtaget, at Udkastet af de i Skrivelsen

anfdrte Grunde ikke i dets Heelhed skulde antages til

videre Discussion eller Bearbeidelse, men at derimod

samtlige Forsamlingens Medlemmer ere af den Forme-

ning, at Lovbestemmelserne angaaende Ederfugles og

fredlyste Værpesteders Fredning bedre vilde opnaae

deres Oiemed, naar Politiet ex officio vaagede over

bemeldte Lovbestemmelsers Overholdelse, og Forsam-

lingen har derfor, da der in praxi har dannet sig den

Mening, at det alene maa være Grundeierens Sag at

forfdlge sin Ret, naan andre have beskadiget hans Sæl-

hundefangst eller Ederfuglsvarp, andraget paa, at det

udtrykkelig maa fastsættes, at alle de i Hesol. 17. Juli

1816 omhandlede Forseelser herefter skulle være at

behandle som offentlige Politiesager.

Cancelliet skjdnner imidlertid ikke, at der er An-

ledning til en Lovbestemmelse af det foreslaaede Ind-

hold, da den formeenllige Trang til en saadan uden

Tvivl kun beroer paa en af den kongelige Islandske

Landsoverret antagen Mening, i hvis Fdlge de omhand-

lede Forseelser ikke allerede efter de ejeldende Lov-

bestemmelser skulde kunne være Gjensland for offentlig

Forfdlgning, men denne Mening synes ikke at kunne

gives Medhold. Foruden de allerede af selve Forsam-

lingen anfdrte Grunde, beviser den Omstændighed, at

saavel For. 13. Juni 1787 Cap. 3 § 7, som Resol. 17.

Juli 1816 § 7 tillægger Angiveren Va og Fattigkassen

*/a af de sammesteds omhandlede Boder, ligesom det

misbrugte Gevær tilfalder denne, at Sagen ikke er al-

* - deles privat, thi foruden at Formodningen er for

offentlig Paatale, hvor Boder tilfalder en offentlig Ind-

retning (N. L. 1—22—8, der uden Tvivl som en pro-

cessualsk Bestemmelse maa gjelde i Island) er Angivelse

og Belønning til Angivere, saa vel som ogsaa den af

Forsamlingen paaberaable bestemte Forpligtelse til An-

givelse Noget, som Loven ikke uden lnconseqvents
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kan bestemme, naar Forseelsen er blot privatæ perse- 4840.

cutionis, hvorimod det da maatte være enhver privat Ts^anuar
Vedkommendes Sag, om han ved at opmuntre Andre
til for ham at angive Sagen, vil sbge at foroge Midlerne

M Opdagelse, og derved til Forebyggelse af de Foruret-

telser, som kunne lilfoies ham. Efter de Straffebestem-

melsers Indhold, som findes i ovenmeldte Anordning

°g Reskript, kan desuden den utilladelige Skydning ofte

være Forurettelse mod Qere Værpesteders Eiere, hvilket

1 det mindste vilde volde Forvikling, naar Sagen skulde

førfølges privat.

I Henhold til Foranførte antager Gollegiet, at det

turde være tilstrækkeligt at tilkjendegive den islandske

Landsoverret den ovenberbrte Mening, men forinden

"nidlertid videre foretages, har man ikke villet undlade

tjenstl. at udbede sig Deres Excellences og bvrige Herrer

Tilforordnedes behagelige Yttringer, om de ikke maatte

tiltræde denne Mening.

Med Svaret bnskes det Indsluttede remitteret. —
Det kongel. Danske Gancellie den 4 8. Januar 1840.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 21. Januar

Islands Repræsentation i de danske Stænderfor-

samlinger. Khavn den 21. Januar 1840. —
canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 355.

Som det kongelige Rentekammer bekjendt, blev

det ved allerh. Reskript af 22. August 1838 paalagt

den ved dette Reskript befalede Forsamling af Embeds-

mænd i Reikevig at tage under Overveielse, hvorledes,

i Henhold til hvad derom er anført i Forordn. V6. Mai

1834 § 1 , et hensigtsmæssigt Valgsystem med Hensyn

til Valget af Deputerede fra Island til Stænderforsam-

lingen for Sjællands m. fl. Stifter kunde være at ind-

ere, samt hvorledes Dækning af de med Valgene og

Repræsentanternes Ophold ved fornævnte Stænderfor-

XI. li. 28
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840. samling medgaaende Omkostninger kunde være at til-

Januar. veiebringe.

Cancelliet bar i Overeensstemmelse hermed mod-

taget hosfolgende Skrivelse fra Forsamlingen, hvori den,

næst at indsende det ligeledes vedlagte Udkast til en

Valganordning for Island, hvorefter der kun skulde

vælges een Deputeret for dette Land, derhos, i Betragt-

ning af de store Bekostninger og lnconvenientser, der

ville foranlediges naar Valget skulde foregaae i Island,

og den Deputerede derfra nedsendes til Danmark, hen-

stiller, om det ikke turde være rettest og meest over-

eensstemmende med Islands sande Tarv, at Hs. Maj*,

idetmindste indtil videre vedblev, paa samme Maade
v som hidtil, at udnævne een eller to med Landets for-

skjellige Interesser saavidt muligt nbie bekjendte i

Danmark bosatte Mænd til at tage Sæde i Provindsial-

stænderforsamlingen. Hvad dernæst angaaer Omkost-

ningerne i Anledning af Valget af den Deputerede fra

Island, saafremt dette ikke desto mindre skulde fore-

gaae der i Landet, og hans Ophold ved Stænderfor-

samlingen, da har den islandske Forsamling indstillet,

at disse indtil videre maae blive at dække ved indirekte

Beskatning eller et lempeligt Paalæg paa de Overdaadig-

heds-Artikler, der udfores fra Danmark til Island, eller,

saafremt Omstændighederne ikke skulde tillade dette,

at de da maatte blive at ligne enten paa Selveier-

godset alene, saaledes at de aarYi^e Afgifter af samme

til Jorddrotten blev gjort til Maalestok for Ligningen,

eller tillige paa Lbsegodstiende-Gapitalen, efter de samme

Regler, som gjelde for Afgiften til Amternes Reparti-

tionsfonds.

Ligesom det fremgaaer af Forsamlingens Betænk-

ning, at den anseer det for i sig selv unyttigt, at Is-

lands Indvaanere udvælge Mænd til at deeltage i de

Landet vedkommende Sagers Forhandling ved en dansk

Stænderforsamling, eller dog finder, at Nytten deraf

ikke kan svare til de dermed forbundne Omkostninger,
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saaledes kan Caucelliel ikke Andet, end finde de der- 1840.

for anforte Grunde klare og afgjorende, og man for-
2
~

januar
mener derfor, at det, i Overeensstemmelse med For-

samlingens Henstilling, indtil videre kunde beroe ved den

ved Forordn. 15. Mai 1834 § 1 gjorte interimistiske

Bestemmelse angaaende Islands Repræsentation, eller at

det i al Fald, i Overeensstemmelse med hvad Forsam-

lingen, under Forudsætning af at Valget skulde fore-

gaae i Island, har foreslaaet, maatte bestemmes, at kun

een Deputeret der skulde vælges, i hvilket Tilfælde

det dog turde være meest passende, at der ogsaa af

Hans Maj*, blev udnævnt eet Medlem, saa at det an-

ordnede Tal ikke formindskedes.

lovrigt maatte det formentligen , om det end for-

bliver ved den nærværende Indretning, egentlig paa-

ligge Island at betale sin Andeel i Stænderomkostning-

erne, da det blot er forelobig, at de efter Plak. J.

Juni 1836 § 3 skulle udredes af den kongelige Kasse,

°g de vilde vel ogsaa, da de ikke kunne antages at

ville overstige 800 å 4 000 Rbd. hvert andet Aar, eller

^00 å 500 Rbd. aarlig, uden Tryk kunne udredes af

Amtsrepartitionsfondet, men Collegiet er dog ikke util-

bbielig
t il at henstille, om det ikke maatte behage Hs.

Maj*, fremdeles at lade Island være ukrævet for denne

Udgift.

Forinden imidlertid videre i denne Sag foretages,

skulde man tjenstl. udbede sig det kgl. Rentekammers

Betænkning, ved Rilagenes Tilbagesendelse, snarest

Muligt behageligen meddeelt. — Det kongel. Danske

Cancellie den 2J. Januar 1840.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over 25. januar

Vester-Amtet i Island, ang. Sundheds-Attester for

Skibe. Khavn den 25. Januar 1840 1
. — Rentek.

*sl. Copieb. 13, Nr. 1260.

') Rentek. Skriv. 29. Septbr. 1841.

28*
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-1840. Hr. Amtmand Thorsteinson har, ved at indsende

^T^^ Sundhedsattester for Skibe, der i f. A. have beseilet
25. Januar. 7

Handelsstanderne i Bardeslrands- og Isefjords-Sysseler,

i behagelig Skrivelse af 6. Septbr. f. A. forespurgt, om

fornævnte Attester ikke for Fremtiden bor bortfalde,

som en Folge af, at Piak. 48. Mai 1787 er ophævet

• ved Plak. 20. Juni 4838.

Kammeret har i Anledning heraf indhentet det

danske Cancellies Betænkning, hvori er yttret, at da

den af de omhandlede Attester, der er udstedt af

vedkommende Skipper, er grundet paa Bestemmelserne

i Plakaten af 18. Mai 4787 og 27. Mai 4 803, hvilke

ere satte udaf Kraft ved Plakat 20. Juni 1838, maa

samme for Fremtiden bortfalde, hvorimod den af Qva-

rantainecommissionen udstedte maa, da den er paa-

buden ved Forordn. 8. Februar 1805, efter hvilken

der ifølge sidstnævnte Plakat skal forholdes paa Island,

fremdeles maa blive at udstede.

Dette skulde vi ikke undlade herved tjenstl. at

melde Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning. —
Rentekammeret den 25. Januar 1840.

25. januar. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Betaling til Sysselmanden for Ud-

maaling af Nybyggersteder. Khavn den 25. Ja-

nuar 1840. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1257.

Hr. Stiftamtmand Bardenfleth har med behagelig

Skrivelse af 4 6. April f. A. hertil indsendt en Regning,

til Belbb 12 Rbd. 32 Sk. r. S., fra Sysselmand M.

Stephensen, i Anledning af en af ham i Aaret \ 835 fore-

tagen Udmaalingsforretning af et Nybyggersted Lækir,

i Kleiva Rep inden Vester-Skaptafells Syssel, og har

Hr. Stiftamtmanden derhos indstillet, at fornævnte Be-

lbb, i Henhold til Bestemmelserne i Forordn. 15. April

1776 § 8, maa blive Sysselmand Stephensen udbetalt

saafreml han tilkommer de paa Regningen opforte
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Diætpenge 2 Rbd. r. S., foruden den ham ved bemeldte 1840.

Forordn, tillagte Betaling. Med Hensyn hertil have

vi indhentet det danske Cancellies Betænkning, hvori

er yttret, at da det ved den 8. § i Forordn. 15. April

^ 776 kun er bestemt, at Sysselmanden skal nyde 3

Rdl. for Forretningen, og desuden Betaling for Reisen

fremad efter dens Længde, beregnet til 1 (een) Rdl. for

e& Dags Reise, saa maa han ansees uberettiget til at

fordre særlige Diætpenge.

Kammeret er enigt heri, og da vi, efter hvad Hr.

Stiftamtmanden i fornævnte Skrivelse har yttret, ikke

ville have Noget imod, at den beregnede Betaling til

de ved bemeldte Forretning brugte Synsmænd, saa

tøaae vi tjensll. anmode Dem om, behageligen at ville

paalægge Landfoged Gunnlogsen, at udbetale til Sys-

selmand Stephensen, mod behorig Qvittering, Omkost-

ningerne i forbemeldte Henseende med 10 Rbd. r. S.,

som derefter under behorig Forklaring og Paaberaab

af denne Skrivelse kunne passere til Udgift i hans

næste Jordebogskasse- Regnskab; ligesom Hr. Stiftamt-

manden ogsaa angaaende det Forestaaende vilde med-

dele Sysselmand Stephensen Underretning. — Rente-

kammeret den 25. Januar 1840.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai s. Febr.

1840 til samme Tid 1841. Vester-Amts Comptoir

den 8. Februar 1840. — Islandsk: Original- Gjen-

part trykt hos Bogtrykker Schultz i Kjobenhavn som Schema,

med Tallene udfyldte ved Udfærdigelsen, 2 Blade i 4*°. Jfr.

Sig. Hansen: uUm verblagsskrar" i
<t
Skyrslur um landshagi a

fslandi" I. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Baroaslrandar, Isafjaroar og Stranda s^slur

i Islands vestur-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

*840 til somu tibar \U\.
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1840.

8. Febr.

Voru og aura

tegundir.

A. Nr. 1
1

.

— 2 . .

— 3 . .

— 4 . .

— 5 . .

— 6 . .

_ 7 . .

— 8 . .

— 9 . .

B. Nr. 10 . .

— 11 . .

— 12 . .

— 13 . .

C. Nr. 14 . .

— 15 . .

— 16 . .

— 17 . .

— 18 . .

— 19 . .

— 20 . .

— 21 . .

D. Nr. 22 . .

— 23 . .

— 24 . .

— 25 . .

— 26 . .

E. Nr. 27 . .

— 28 . .

— 29 . .

— 30 . .

F. Nr. 31 . .

— 32 . .

— 33 . .

— 34 . .

— 35 . .

— 36 . .

— 37 . .

Silfur. å landsvisu hdr. er[)vi 1 al.

• • • •

Itbd. Rbsk. Rbd. . Rbsk. Rbsk.

29 31 29 31 23 7*

3 89 23 54 18 5A
5 54 33 36 26a

/3

3 87 31 24 25

2 78 33 72 27

3 77 30 40 24Vs

2 63 D • »

13 30 13 30 10l
/s

9 72 13 • 10V6

)) I8V2 23 12 18'/«

16 20 » 16

19 23 72 19

17'/* 21 84 17 7*

n » i 1% »

14 y« 9 6 774

» 28 u

» 5Va 10 30 874

» 46 W

1 5 i)

» 30 » 1)

22 » »

8 37 20 30 16 74

3 70 22 36 18

3 33 20 6 16

2 85 y* 17 33 14

2 81 17 6 13 2
/3

1 6V2 16 1 1274

1 24 18 72 15

1 24 18 72 15

1 17 17 63 14

4 47 17 92 14 Va

3 53 n

2 72 D •

2 29 »

1 65 •

2 87 D

a 5y3

!

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anfOrte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet den 13. Febr. 1837, see ovenf. S. 16—18.
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VBru og aura Silfur. å landsvisu hdr. er £vi 1 al. 1 840.
tegundir. Rbd. Rbsk. ltbd. Rbsk. Rbsk. 8. Febr.

G « Nr. 38 2 46 » » D

O— 39 • 50

— 40 1 94 » 9 »

— 41 1 24

— 42 • 65 » . •

— 43 1 13

Meoalverb å hverju hundrabi og hverri alin i

fyrtoldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eba frfbu 26. » 204
/s

— B, — ullu, smjbri og t61g 22.18 ilBU
— C, — ullar t6vinnu . . . 9.66 73/4

— D, — fiski 19.41 15Va

— E, — tysi 17.76 14 V4

— F, — skinnavbrum . . . 17.92 14Va

Ea mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

gjorir hbfubmebalverb allra mebalverba

[hdr.] 18 Rbd. 81 Sk. [og alin] 15 Sk.

t>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, ifardbgum;

Ii'ka 6 saubir j)révetrir og eldri å haust;

enn j^å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar. .

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ifardbgum;

enn })å hryssa å sama aldri, 90 alnir, eba

3
/4 hundrabs, svo 1V3 verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fjérbiingar af ullu, smjbri eba

télg, hundrab.

— G: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 pb'r

sj6vetlfnga, hundrab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilxiefxidri, hundrab.
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Eptir Litr. E: gjora l tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fj6rbiingar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts cont6ri, |>ann 8. Februar 1840.

Thorsteinson. J6n Gubmundsson,

p. t. constit. pr6fastur.

i2. Febr. Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1840 til samme Tid 1841. Islands Stiftamtshus og

Laugarnes den 12. Februar 1840. — islandsk:

Original -Aftryk, 2 Bl. i 4<°.
a trykt paa offentlig Bekostning

i Vidb* Kloster 1839. Jevnf. Sig. Hansen:
4t
Um verblagsskrår"

i „Skjfrslur um landshagi a Islandi" I. 2, 234 ff. — Denne

Capitelstaxt anføres som publiceret i Rångårvalla Syssel og

Arnæs Syssel 1840.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfjaroar, Gullbringu og

Kjésar, Årness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavikur kaupslab, i

Islands subur-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1840 til somu tfbar 1841.

V6ru og aura Silfurmynt. å landsvisu hdr. er lal.

tegundir. Kbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

18 26 18 21

50 21 12 17

60 27 72 22

4 . . . 38 27 16 21 !

/a

43 29 36 237-2

29 26 40 21

— 7 . . . . . . 2 40 i U 1
#

. . . 10 74 10 74 sy*

5 9 39 Vh
1919 23 72

16 20 »> 16

18 22 48 18

17 21 24 17

Rubrikkerne ere fuldstændigen anftirte i Capitelstaxten for

Sbnder-Amtet af 8. Februar 1837, ovenf. S. 11—14.

1840.

8. Febr.
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og aura Silfurmynt. a landsvisu hdr. er [)å 1 al

tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

C Nr. 14 » 22 a » »

19 11 84 97*

R 31 » » 1

» 6 11 24 9

61

l 8 • • *

39 • II •

Hl X • * * • • » 30 1 » »

2 90 17 60 14

— 23 3 57 21 54 17'/4

3 51 21 18 17

3 15 18 90 15

— 26 3 7 18 42 143
/4/

E. Nr. 27^ w^w w w W w w w ^ l 19 17 93 14 «/a

"~

/wO * * • •W^W ^ ' www w ^ 1 25 18 87 15

1 30 19 66 153A
— 30 1 14 17 18 13 3

/4

P. Nr. 31 4 17 16 68 13 Ya

— 32 3 32 20 n 16

— 33 2 51 15 18 12

— 34 2 33 18 72 15

— 35 1 61 19 60 15 7*

2 72 16 48 13

1 5 12 48 10

G. Nr. 38 2 54 1

QQ
»)«./ •••••• 76 •

2 7 • •

— 41 a 83

— 42 » 65 1 •

— 43 ,
85 »

4840.

12. Febr

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin ( fyr

tøldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eba fribu 22.26

ullu, smj(5riogt61g 21.84B, -
G, -
D, -
E,

-

F, -
lysi

19.53

48.42

47. 3

18

17V9

9V4

15V*

143/4

13V9
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4S40. En meoalveroa summa allra landaura, skipt raeb 6,

aiorir htf fufcmeo al vero allra mebalverba
L2 Febr ^

[hdr.] J8 Rbd. 43 Sk. [og alin] U8
/4 Sk.

J>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verour:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vio hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardbgum^

lika 6 saubir Jwévetrir og eldri å haust;

enn })å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ffardogum;

enn ])å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3A hundrabs, svo lVs verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjérbungar af ullu, smjori eba t61g,

hundrab.

— C: — 60 por eingirnissokka, eba 180 por

sj6vetllnga, hun drab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

})ar tilnefndri, hundrab.

E: — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fjérbungar nautaskinna hundrab;

eins 6 fj'6r&ungar af kua-, hrossa-

og sela-skinnum ; 8 fj6roungar sauo-

skinna og 12 fj6rbungar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Islands stiptamlshusi og Laugarnesi t>ann 12. Fe-

biuarii 1840.

Bardenfleth. Steingrimur Jonsson.

19. Febr. Reskript til det Danske Cancellie og de kgl-

Ollegier, ang. Kongens og Dronningens hoitide-

lige Kroning og Salving. Khavn den 19. Febr.

1É 40. — Cojleg. Tid. for 1840, S. 201. Rubr. i Algveen-

Uesings Reskriptsaml. 1840, S. 44—45. — aAabent Brev om
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Kronings-Ceremonierne" af 19. Febr. 1840 anfdres som publi-

ceret i Borgarfjords Syssel i samme Aar.

Det tilkjendegives, at Hans Majestæt Kongen, til Opfyldelse
ai> Kongelovens Bud i dens 18. Artikel, har bestemt Sin og

dronningens Kroningshoitid og Salvings-Akt til den 28. Juni
d. A., og at samme skal foregaae i Frederiksborg Slotskirke.

Cancellie-Plakat for Danmark, ang. Afdrags- 20. Febr.

rettens Ophævelse mellem Danmark og Frankfurt

am Main. Khavn deri 20. Februar 1840. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1840, og
1841 i alle Jurisdictioner i Nord- og Oster-Amtet, med Undtagelse
af ThingSe Syssel. — Canc. 2. Dep. Reg. XLI, 58-59 (1840, Nr.
97b

). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. 1839, S. 185—
186

- Qvart-Forr. for 1840, S. 42—44 5 Schou XXIII, 41-42.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrettens Op-

hævelse imellem Danmark og Frankfurt am Main.

Efter at Hans Majestæt Kongen af Danmark og Se-

natet i den frie Stad Frankfurt am Main ere komne
°vereens om, at Afdragsretten, der ifblge den 18.

Artikel i den tydske Forbundsakt af 8. Juni 1845 og

den tydske Forbundsforsamlings Beslutning af 23. Juni

^17 allerede er ophævet imellem Hertugdommene
tt°lsteen og Lauenborg og ovennævnte Stad, ligeledes

skal være ophævet imellem Kongen af Danmarks ikke

M det tydske Forbund henhorende Lande paa den ene

°8 Staden Frankfurt am Main med dertil horende Gebet

P a a den anden Side, er der under 27. Decbr. f. A. af

kgl. Departement for de udenlandske Sager, efter

dertil meddeelt allerhoieste Bemyndigelse, derom ud-
stedt en Declaration, som under samme Dato er bleven
udvexlet med en ligelydende af det frankfurtske Senat,

°8 hvis Bestemmelser herved bekjendtgjores til Efter-

retning
g behbrig Iagttagelse.

4) Af ingen Formues Udforsel fra Kongeriget Dan-
mark og Hertugdommet Slesvig til den frie Stad Frank-
fart ani Main eller dens underliggende Territorium skal
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840. der, hvad enten saadan Udførsel foranlediges ved Ud-

vandring, Arv, Legat, Brudeudstyr, Gave eller i andre

Tilfælde, svares nogetsomhelst Afdrag, eller nogen Bort-

flytningsafgift (jus detractus, census emigralionis) oppe-

bæres. — 2) Under denne Ophævelse, der og gjen-

sidig gjelder, hvor Formue udfores fra bemeldte Stad

til Kongeriget Danmark eller Hertugdømmet Slesvig,

ere paa ingen af Siderne de Afgifter indbefattede, som,

uden Hensyn til, om Gjenstanden forbliver i Landet

eller ikke, udredes baade af Fremmede og Indfodte. —
3) Foranfbrte Afgiftsfrihed skal udstrække sig saavel

til det Afdrag og den Bortflytningsafgift, der vilde have

indOydt i de kgl. Kasser, som til de Afgifter, der ellers

maatte være tilfaldne Individer, Communer eller offent-

lige Stiftelser. — 4) Bestemmelserne i de foregaaende

Paragrapher træde i Kraft fra 4. Januar 1840, saaledes

at i Henseende til Arvemidler bliver den Tid, disse

udfores, og ikke den, da Arven faldt, at tage i Betragt-

ning. — 5) Den i foranforte Paragrapher bestemte Fly t-

ningsfrihed har intet Hensyn til Personer, hvorimod det

i denne Henseende forbliver ved de i enhver af de

respective Slater nu eller i Fremtiden gjeldende An-

ordninger, forsaavidt de angaae den Udvandrendes

Person og hans personlige Forpligtelser, navnlig forsaa-

vidt Krigstjeneste betræffer. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 20. Februar 4 840.

Febr. Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang.

en almindelig Folketælling i Landet. Khavn den

25. Februar 1840. — Canc. 3. Depart. Registr. 1840,

Nr. 104. Uddrag i Algreen-Ussings Reskriptsamling 1840,

S. 46.

Christian den Ottende &c. V. G. Vi have allern.

besluttet, at der under Overbestyrelse af den af Os

allern. anordnede Commission for det statistiske Tabel-

værk i Vort Land Island skal iværksættes en ny Folke-
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tælling, der bliver saavidt muligt at paabegynde paa 1840.

een Dag overalt i Island, saasnart det med Sikkerhed 25. Febr

kan antages, at Ordren derom til hvert Sogn er an-

kommen; og det er derfor Vor Villie, at Du med Bi-

skoppen over Island nærmere afhandler, hvilken Dag
der til Tællingen passeligst kan bestemmes, og om den

bestemte Dag meddeler Amtmændene i Vest-Amtet samt
Nord- og Ost-Amtet Underretning.

Vi have i forommeldte Oiemed under Dags Dato

befalet Biskoppen over Island at foranstalte, at Folke-

tællingen sammesteds iværksættes saaledes, at Sogne-

Pisterne i Island for hvert Sogn især ved Repstyrerne,

eller hvem der i disses Forfald dertil beskikkes, lade

°plegne samtlige Beboere, hvilke til den Tid, der efter

følles Overlæg imellem Dig 1 og Biskoppen 3 berammes,
s,8 i hvert Sogn opholde, og efter disse Optællings-

lister, hvilke forst sammenholdes med, og i fornbdent

Fald berigtiges ved de Sjæleregistre, som Sognepræ-

sterne fore, forfatte, — samt anordnet, at disse Ta-

belier UHigemed Optællingslisterne fra enhver Sogne-

præst skulle tilstilles den vedkommende Sysselmand.

Thi er det Vor allerhbieste Villie og Befaling, at

^ u herom underretter Sysselmændene i det Dig betroede

Amt, hvilke, foruden at meddele Repstyrerne den i

°venmeldte Henseende fornbdne Ordre, have,- saasnart

S°8netabellerne og Optællingslisterne ere dem tilsendte,

°8 de ved at gjennemgaae dem Intet ved dem finde

at erindre, derefter at forfatte Generallabeller, hvori

°Pgives det samlede Belbb af Folkemængden i Sysselet,

a lt under Iagttagelse af de Bemærkninger og Regler,

som a f nieerbemeldte Gommission nærmere ville blive

dem meddelte, og under Benyttelse af trykte Blanquet-

te r, der ved Gommissionens Foranstaltning ville blive

i Reskripterne til Amtmændene: Stiftamtmanden.
2

) i Reskripterne til Amtmændene til f c5 i es : og som
af Stiftamtmanden vorder dig meddeelt.
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1840. dem tilsendte. Saavel Generallabellerne, som Sogne-

25*^b7^ tabellerne og Optællingslisterne, blive derefter igjennem

Dig at indsende til Commissionen, tillige med en af

Dig forfattet Tabel, hvori anfbres det samlede Belob

af hele Amtets Folkemængde.

Da 1 iovrigt Folketællingen i Vor Kjobstad Reikevig

ikke skeer ved Sognepræsten, men bliver at iværksætte

ved Byfogden sammesteds, dog paa samme Maade, som

ellers for Landet er foreskrevet, saa haver Du herom

ligeledes at tillægge bemeldte Byfoged fornoden Ordre,

og at optage Reikevigs Folkemængde i den General-

Tabel, Du for hele Amtets Vedkommende forfatter. -—

Dermed skeer Vor Villie. Befalende Dig Gud! Skrevet

i Vor kgl. Residentsslad Kjobenhavn den 25. Februarii

4840 2
. [ad mandatum],

25. Febr. Reskript til Biskoppen over Island, angaaende

Iværksættelsen af en almindelig Folketælling.

Khavn den 25. Februar 1840a
. — Canc. 3. Dep-

Registr. 1840, Nr. 104. Uddrag i Algreen-Ussings Reskript-

samling 1840, S. 46.

Christian den Ottende &c. V. G. Vi have allerund.

besluttet . . . [osv., som i foranstaaende Reskript til Stift-

amtmanden] ... og det er derfor Vor Villie, at Du med

Stiftamtmanden over Island nærmere afhandler, hvilken

Dag der til Tællingen passeligst kan bestemmes.

Folketællingen iværksættes da saaledes, at Sogne-

præsterne i Island, for hvert Sogn især, ved Repsty-

rerne, eller hvem der i disses Forfald dertil beskikkes,

!

) Denne Passus er udeladt i Reskripterne til Amtmændene.
2

) Ligelydende Reskripter ere under s. D. udfærdigede til

begge Amtmændene i Island, med de ovenfor angivne

Forandringer. Canc. 1. Depart. Registr. sst.

3
) see Skrivelser fra Commissionen for statistisk Tabelværk

19. Marts 1840.
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]ade optegne samtlige Beboere, hvilke til den Tid, der, 4 840.

som ovenmeldt, berammes og af Dig tilkjendegives 25. Pebr,

Sognepræsterne, sig i bvert Sogn opholde, hvorefter
^

Sognepræsterne, saasnart de fra Repstyrerne have mod-
taget Optællingslisterne, sammenholde dem med de

Sjreleregistre, som de fore, for, i alt Fald efter nær-

mere Undersogelse, at berigtige Optællingslisterne, saa-

v*dt dette maatte gjbres fornbdent, og efter disse saa-

ledes berigtigede Optællingslister have Sognepræsterne

dernæst at forfatte to summariske Tabeller over Sognets

Folkemængde, den ene med Hensyn til Alder, Kjon og

Ægteskabelig Stilling, den anden med Hensyn til Næ-
nngsveiene, alt under Iagttagelse af de Bemærkninger

°8 Regler, som af fornævnte Vor Commission nærmere
ville blive dem meddelte, og under Benyttelse af trykte

^lanquetter, der ved meerbemeldte Gommissions For-

anstaltning ville vorde dem tilsendte. lovrigt skal det

staae Repstyrerne frit, med Hensyn til Optællingsmaaden
at gjore de Forandringer, som efter de locale Forhold

Paa ethvert Sted maatte findes hensigtsmæssige, saa at

han, istedetfor at (age fra Huus til Huus, foratoplegne

Beboerne, kan indkalde Husfædrene, naar de boe i

Qerne Distrikter, til paa en bestemt Dag, der vælges
for dem saa beleiligt som muligt, at mode for sig, eller

°S paa saadanne Steder lade Optegningen iværksætte

ved betroede Mænd.

De ovenmeldte Sogne -Tabeller blive, tillige med

Optællingslisterne, at tilstille vedkommende Sysselmand,
for at derefter af ham kan forfattes Generaltabeller over
det samlede Belob af Folkemængden i Sysselet. Dog
blive ovenanforte Vore allerhbieste Bestemmelser ikke

at anvende ved Folketællingen i Vor Kjbbstad Reikevig,

hvilken foranstaltes ved Byfogden G ^^iesteds.

Thi haver Du i Overeensstemmelse hermed til

allerunderd. Efterretning og Efterlevelse at tilkjende-

give samtlige Sognepræster i Island, undtagen forsaavidt

Reikevig angaaer, det Fornbdne. — Dermed skeer Vor
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1840. Villie. Befalende Dig Gud I Skrevet i Vor kgl. Resi-

dentsstad Kjobenhavn den 25. Februarii 1840. [ad

mandatum].

25. Febr. Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Sporgsmaalet om Udvideise til Island af Anord-

ninger fra Aarene 1835 til 1838. Khavn den

25. Februar 1840 1
. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1840,

Nr. 794.

Efter at Cancelliet af den ved allerhtfieste Reso-

lution 22. August 1838 befalede Forsamling af Embeds-

mænd i Reikevig bavde udbedet sig Sammes Betænk-

ning, angaaende hvilke af de i Aarene 1835— 1838

inclus. for Danmark emanerede Anordninger, der med

eller uden Modification kunde gjores anvendelige i Is-

land, har man fra Forsamlingen modtaget hosfOlgende

Skrivelse, hvori den afgiver den forlangte Betænkning.

Det kgl. Rentekammer vil heraf behageligen erfare,

at Forsamlingen har troet at burde andrage paa, at

Plak. af 2. Novbr. 1 836*, ang. Udvidelse af Ud :

pantningsretten, gjSres gjeldende i Island med de Mo-

dificationer, som det ligeledes vedlagte, af Forsamlingen

udarbeidede Udkast indeholder. Cancelliet finder og-

saa, at skjdndt For. 2. Juni 1830 ikke i sin Tid blev

udvidet til Island, fordi den i adskillige af de da ind-

komne Ovrigheds- Erklæringer blev anseet overflodig,

kan der dog, da nu en Anordning, som i Forbindelse

med Plak. 2. Novbr. 1836 optager en Deel af hiin For-

ordning, anbefales af en Forsamling, hvori ved Siden

af samtlige Ovrigheder ogsaa flere af Landets ovrige

indsigtsfuldeste Mænd have Sæde, Intet være til Minder

for at tillraéde Forslaget, hvorimod det ikke skjonnes

at ellers Noget taler. Imidlertid har Collegiet ved de

') jevnf. Rentek. Skriv. 2. Mai 1840.

*) see Plak. 2. April 1841.
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specielle Paragrapber i Udkastet fundet Folgende at 1840.

bemærke: 25. Febr

ad § 1 : Om det end ikke skulde kunne ansees

hjemlet i de allerede gjeldende Love, at kgl. Skatter

°§ Afgifter inddrives ved Udpantning, saa er det dog
nePP e passende, at disse, der dog bor være den for-

nemste Gjenstand for Udpantning, blot nævnes som

accessoriske, saaledes som i Udkastet er skeet, ligesom

°g den senere betingende Sætning:
(t
naar de hidrøre",

°- s. v., ikke passende sæltes i umiddelbar Forbindelse

roed fornævnte Afgifter, der altid have den Egenskab,

der her nævnes som en særlig Betingelse. Fremdeles

maa det vel, da Plak. 2. Novbr. 1836 § \ udtrykkelig

hævner
t£
Kirker", ansees rettest, ogsaa at nævne dem

1 Anordningen for Island, for at det ikke skal synes,

som om de af en eller anden Aarsag vare udeladte.

1 Henhold til det Foranforte formenes Paragraphen at

burde lyde saaledes:

»Ligesom flere for Island udgivne Lovbestemmelser

udtrykkelig hjemle Udpantning for adskillige offentlige

Afgifter, saaledes skal det for Fremtiden være en al-

mindelig Regel, at ikke blot alle Vor Kasse tilkommende

Skatter og Afgifter, men ogsaa alle Kirker, offentlige

Stiftelser, Communer og Embeder tilkommende Ind-

tægter, der hidrdre fra de i Anordningerne indeholdte

umiddelbare Bud, eller fra en i samme grundet Repar-

ation, skulle kunne inddrives ved Udpantning, dog kun"

°sv. efter Udkastet.

a^§2: Da det er en Krænkelse for Restancedragerne,
at disse navnlig skulle opgives i de offentlige Opslag,
eller udlrommes, hvorimod Provindsialstænderne ogsaa
h ave udtalt sig (cfr. Coll. Tid. for 1836, S. 849—851, 859,

saa og den Stænderne i Udtog forelagte nye Anordning

angaaende Rentekammerets Oppcborseler § 8, see jydske

Stænderlidende for 1838, 1. R., S. 558, jevnfort med
F°r. 30. Januar 1793 § 8. samt de jydske Stænders Be-

Xt. It. 29



450 Canc. Skriv. ang. Lovgivningen

1840. mærkninger 2. Række, S. 1374 og 1385 Litr. c, saa

25. Febr. g Roesk. Stændertid. 2. R., S. 1803—1806, hvor den
—

jydske Forsamlings Amendement ei er optaget, men en

anden Fremgangsmaade foreslaaet, hvorved saavel ge-

nerel som speciel Indvarsling bortfalder), saa turde det

være mindre passende at bruge denne Fremgangsmaade,

og det netop i Reikevig, hvor den vel endog vilde

kunne skade en Mands Gredit mere end andetsteds

paa Landet, hvor den derhos er mindre fornoden. —
Men desforuden er den for Reikevig foreskrevne Frem-

gangsmaade vel anvendelig paa Skatter, Tiender og

Gommuneafgifter, samt andre deslige Forpligtelser af

det i Udkastet omhandlede Slags, der skulle tilsvares

af samtlige eller en stor Deel af Byens Indvaanere,

men ei paa dem, der blot skulle udredes af Een eller

flere Enkelte (see For. 2. Juni 1830 §§ 1 og 2, cfr.

Coll. Tid. for 1830, S. 491—492), — Cancelliet anseer

det derfor for rettest, at Restancedragerne i det sidst-

nævnte Tilfælde advares ved Stævnevidner, men at det

med Hensyn til Skatterestancer og slige almindelige

Afgifter, saaledes som Tilfældet er i For. 2. Juni 1830

§§ 1 og overlades til Requirenten at vælge mellem

denne Maade eller en almindelig Indkaldelse uden at

Nogen navngives, hvad enten nu dette skeer ved Op-

slag paa offentligt Sted eller Trommeslag.

ad § 3: Det vil neppe ubetinget være anvendeligt,

at Udpanteren skal tage Godset med sig. Dette vil

navnlig, hvis det skulde beslaae i Kreaturer eller i

voluminbse Ting, kunne blive til Besvær og foranledige

Udgifter og Forviklinger. — Collegiet veed saaledes ikke

bedre at foreslaae, end hvad der indeholdes i § 11 af

den Stænderne i Udtog forelagte Anordning angaaende

Rentekammerets Oppeborselsvæsen (Jydske Stændertid.

for 1838, 1. Række, S. 561), skjcadt og dette kan bave

sine Vanskeligheder.

ad % i: Bekostningerne blive vel udenfor Reikevig
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ikke ganske ubetydelige, men Forholdene tilstede dog 4840.

nePpe lavere Betalinger end de i Paragraphen bestemte. 25. Febr,

a^ § 5: Det bor uden Tvivl, ligesom efter Forordn.

2- Juni 4 830 § 6, tilstedes at anlægge det omhandlede

ftegressbgsmaal ved den Jurisdiction, hvorunder Ud-

pantningen er gjort, ligesom det og for Tydeligheds
skyld er rettest udtrykkelig at tilfoie, at Sagen forst

skal paaklages til Forligelsescommissionen. — Forsaa-
v*dt Forsamlingen i sin Betænkning har formeent, at

den af Samme foreslaaede Udvidelse af For. 2 4. Ja-

guar 1 838 § 9 til at gjelde for private Boders Af-

soning, og i Særdeleshed for Afsoningen af Alimenta-

tionsbidrag, skulde kunne skee ved en Cancellie-Reso-

lution, da kan Collegiet ikke heri være enigt, men for-

bener, at Udvidelsen bor skee ad Lovgivningsveien,

eftersom navnlig Alimentationspengenes Afsoning bliver

noget Nyt i Island, i hvilken Henseende det kun be-

tyder Lidet, at For. 10. Decbr. 1790, som af Forsam-
lingen anfbrt, er bleven opsendt til Island, og den Om-
stændighed, at Reskr. 25. Juli 1808 § 9 har, foruden

°ooer, nævnt
t(
P eng eb i drag", heller ikke kan antages

tydelig at have erkjendt slig Afsoning, ligesom i alt

Fald For. 24. Januar 4 838 stiltiende har sanctioneret
den Mening, at den omhandlede Afsoning ei kan finde

Sted paa Island, hvortil Anledningen var, at Øvrighederne
den Tid tildeels havde erklæret sig mod at indfore dette

Siags Afsoning i Island. Imidlertid har Gancelliet dog
aftaget, at der nu, da ovennævnte sammentraadte Mænd
have anbefalet det her i Riget antagne Princips Ud-
V|delse til Island, vil være overveiende Grund til at

Saae ind derpaa. — 1 Henseende til det vedlagte af

Forsamlingen forfattede Udkast til en Forordning
0r Island, angaaende hvad der i Strandings-

ll lfælde skal iagttages, maa Collegiet bemærke
F°lgende:

ad § 6: Det har været ulige Meninger underkastet,
°m ikke det i For. 28. Decbr. 1836 antagne Maximum for

29*
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4840. Bjergelonnen ikke ogsaa bbr gjbres gjeldende i Island.

25. Febr. Skjbndt Afvigelsen ikke er motiveret, kan man imid-

lertid tænke sig, at de deri forekommende Gjenslandes

mindre Betydenhed, og Bjergningens Besværlighed der-

til kunde indeholde Grunde, men det er heller ikke

lidet betænkeligt, at der aldeles ingen Grændse skal

være for det Arbilraire, hvorved Bjergelonnen be-

stemmes.

ad §7* De Bestemmelser, som For. 28. Decbr. 1836

§ 6 indeholder, med Hensyn til at forebygge Misbrug

af den Adgang, som gives Bjergerne til særlig Godt-

gjbrelse for Udgifter, turde formentlig ikke være over-

flødige paa Island.

ad § 15: I Nbdsfald burde Sysselmanden vel og

kunne bruge en autoriseret Fuldmægtig.

ad §18: Den Passus:
<t
I Overtrædelsestilfælde" etc.

har vel kun Hensyn til den, som har kjbbt de hava-

rerede Varer, uden at opfylde de Betingelser, hvor-

under Salget er skeet. Saaledes som den staaer i

Udkastet, kunde den imidlertid og forstaaes om anden

Overtrædelse af Paragraphen, navnlig fra Sysselmandens

Side, i hvilket Tilfælde dog Confiskalion af Varer vilde

være aldeles upassende, ligesom denne ei heller ellers

altid er anvendelig (cfr. Plak. 29. Martii 4814 § 7). —
Hiin Passus kunde formentlig udgaae, og til den næst-

foregaaende Passus foies: uog ;i Mangel deraf drage

den Paagjeldende til Ansvar til Varenes Confiskalion

og Boder, men, hvor Confiskalion ei er anvendelig, til

forholdsmæssig hbiere Boder.

ad § 22: Det er formentlig utilraadeligt ved de

tilfbiede Ord:
((
paa eget An- og Tilsvar" at afskrække

Sysselmanden fra directe at udbetale Belbbet til Eieren

eller Fuldmægtig, hvilket efter Forsamlingens egen Ud-

vikling dog ikke bbr formenes, men tvertimod maa

'-v"*'V-K" finskes.

ad § 23: De i denne Paragraph indeholdte Bestem-

melser, i hvis Fblge Kundgjbrelsen om det Strandede,
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naar dettes Værdie er over 5 Rbd., skal læses ved 1840.

Overretlen, og desuden, naar Værdien er mellem 50 25. Febr.

°8 200 Rbd., indrykkes een Gang i den Berlingske
J

Avis og Altonaiske Merkur, samt, naar Værdien er 200
ftbd. eller derover, 3 Gange i bemeldte Tidender, bor

efter Collegiets Formening forandres saaledes, at Be-

kjendtcjbrelse ved Overretten kun bor finde Sted, naar

Værdien er over 50 Rbd., og Indrykkelse i den Ber-

lingske Tidende og Altonaer Merkur forst naar Værdien

overstiger 100 Rbd.

ad § 30: Den af Forsamlingen anforte, af nogle Bene-

ticiarier med Flere antagne Mening, at alle Skibsbaade

°- s. v., skjbndt hele og ubeskadigede, blive at hen-

regne til de i Plak. 4. Mai 4778 § 2 nævnte Effekter,

er saa meget mere aabenbar urigtig, som dette Lovsted

udtrykkelig nævner
(<
smaae enkelte Stykker af

strandede Skibe og Baade". Det er imidlertid at be-

frygte, at de foreslaaede Bestemmelser netop ville give

tine Prætensioner stor Vidde, især da Paragraphen vel

toaalte forstaaes med Hensyn til hvert enkelt Stykke,

som findes adskilt fra det Ovrige. Mulkten af 2 Rbd.

synes i alt Fald intet virksomt Motiv at kunne indeholde

!il at efterkomme Befalingen. Da det saaledes fra flere

Sider er tvivlsomt, om bemeldte Paragraphs Indhold

kan ansees hensigtsmæssig, formener CoIIegiet, at det

er rettest for Tiden at lade denne Deel af Forsamlingens

Udkast, der og er udenfor Frd. 28. Decbr. 1 836, beroe,

°S anmode den om, naar den igjen træder sammen,

at tage Sagen under gjentagen Overveielse, og, om
dertil findes Anledning, indkomme med noget Forslag

angaaende nærmere Bestemmelse af Plak. 4. Mai J778.

Slulteligen undlader man ikke at bemærke, at §31

af For. 28. Decbr. 1836 formentlig ikke, saaledes som
i Udkastet er skeet, bor udgaae, thi om der end ikke

skulde sættes nogen Grændse for den Bjergelbn, der

skal gives hvor Folk ere med, saa synes dog Bjerge-

lønnen i det her omhandlede Tilfælde, hvor den tillige
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1840. er Findeion, at burde bestemmes ved Lov. — Plak.

25. Febr. 4. Mai -1778 synes og at vise, at den almindelige Lovs

Bestemmelse i saa Henseende er anvendelig paa Island.

Forsaavidt 1 Forsamlingen har andraget paa Ud-

færdigelsen af en Plakat, i hvis Fblge det for Frem-

tiden skulde paaligge Sysselmanden ved hvert Aars

Udgang at indberette til Stiftsøvrigheden i Island, hvor-

vidt nogen Kirke i den vedkommende Jurisdiction har

skiftet Eier, hvad enten dette maatte være skeet ved

Kjob, Arv eller paa anden Maade, eller i Forbindelse

med en anden Eiendom, da har der i Collegiet været

ulige Mening om Hensigtsmæssigheden af en saadan

Bestemmelse, idet Minoriteten, i Betragtning af, at Kirker

vistnok idelig skifte Eiere paa Island, uden at noget

thinglæst Document udstedes, hvilket, efter hvad For-

samlingen under en anden Sag har yttret, i det Hele

sjeldent iagttages ved Eiendoms Overdragelse, ligesom det

heller ikke er eller bbr være en lovbefalet Pligt, antager,

at det foreslaaede Middel ikke vil fore til Maalet, me-

dens Majoriteten, da dog Thinglæsning af de paa Kirker

udstedte Skjbder i Island, som i Danmark, maa præ-

sumeres som ordinarium, formener, at der bor gjores

Indberetning om enhver Forandring af Kirkernes Eiere,

hvorom Skjbde- og Pantebbgerne give Oplysning. -—

Hvad de bvrige i Forsamlingens Betænkning berbrte An-

ordninger angaaer, da maa Collegiet, næst at bemærke,

at Plak. 17. Januar 4836 ifblge Reskr. 27. Mai 4835 alle-

rede er anvendelig paa Island, og at Plak. 25. Febr.

4837 er foranstaltet oversat paa Islandsk, være af den

Formening, at For. 22. og 29. Novbr. 1837 ere uan-

vendelige paa Island, men at derimod Plak. 1. Novbr.

1837 ligefrem maa gjbres gjeldende der.

Ved tjenstl. at meddele det kongel. Rentekammer

Forestaaende, har man, forinden videre foretages, ikke

villet undlade tjenstligst at udbede sig Sammes be-

hagelige Betænkning, ved det Indsluttedes Tilbage-

l

) see Reskr. 20. April 1841.
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sendelse, snarest muligt meddeelt. — Det kgl. Danske .1840.

Gancellie den 25. Februar 4 840. ^fTfT*
25. Febr

Kongelig Resolution ang. Pasfrihed for Far- 26 - Febr

toier, tilhorende de kongel. engelske Jagtklubber.

Khavn den 26. Februar 1840. — see Canc. Circ.

7. Marts 1840.

Rentekammer-Skrivelse til Cancelliet, ang. Re- 7. Marts,

kostningerne ved Islands Repræsentation i de

danske Stænderforsamlinger. Khavn den 7. Marts

1840. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1308. Jevnf. T&indi

fra nefndarfund. isl. embættism. 1839, S. 54—60.

Ved at tilstille os bosfblgende af Forsamlingen af

Embedsmænd i Reykjavik med vedlagte Skrivelse ind-

sendte Udkast til en Anordning, angaaende Valget af

Deputerede fra Island til Stænderforsamlingen for Sjæl-

lands med flere Stifter, har det kgl. Danske Cancellie

1 behagelig Skrivelse af 21. Januar sidsti. forlangt Kam-

ferets Betænkning, med Hensyn til, at Forsamlingen,

deels i Betragtning af de store Bekostninger og Incon-

venientser, der ville foranlediges, naar Valget skulde

foregaae i Island, og de Deputerede derfra nedsendes

"l Danmark, har henstillet, om det ikke turde være

nettest og mest overeensstemmende med Islands Tarv,

al Hans Majestæt idetmindste indtil videre vedblev paa

samme Maade, som hidtil, at udnævne een eller to med
Landets forskjellige Interesser saavidt muligt nbie be-

kendte, i Danmark bosatte Mænd til at tage Sæde i

provindsialstænder - Forsamlingen, deels betræffende

Udredelse af Islands Andeel i Stænder-Omkostningerne,

har indstillet, at disse indtil videre maae blive at dække
Ved indirecte Beskatning, eller et lempeligt Paalæg paa

de Overdaadigheds- Artikler, der udfores fra Danmark
til Island, eller, saafremt Omstændighederne ikke skulde

tillade dette, at de da maatte blive at ligne enten paa
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1840. Selveiergodset alene, eller tillige paa Losegodstiende-

^TT*T Gapitalen, efter de samme Regler, som gjelde for Af-
i • iVX3.rts%

giften til Amternes Reparlitionsfonds.

Kammeret maa i den Anledning være aldeles

enigt i, at der ikke mod Forsamlingens Mening bc5r for

Tiden træffes Foranstaltning til Valg af Stænderdepu-

terede i Island selv, men at det angaaende Landets Re-

præsentation indtil videre kunde have sit Forblivende ved

Bestemmelserne i den 1. § af Forordn. 15. Mai 1834.

—

Med Hensyn til Udredelsen af Islands Andeel i Stænder-

Omkostningerne, har det kgl. Danske Cancellie i for-

nævnte Skrivelse af 21. Januar d. A. yttret, ikke at

være ulilboieligt til at henstille, om det ikke maatte be-

hage Hans Majestæt fremdeles al lade Island være

ukrævet for denne Udgift. — Kammeret finder imid-

lertid, at der ikke turde være Anledning til at fritage

Island for at deeltage i Stænder -Omkostningerne, og

at disse forsammes Vedkommende, naar den nuværende

Valgmaade af islandske Deputerede vedbliver, forment-

ligen maa, uden at vorde trykkende, kunne paalignes

Amternes Repartitionsfonds til Udredelse efter Lbsegods-

tiendens Capital for hvert Amt. — Rentekammeret den

7. Marts 1840.

7. Marts. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Pasfrihed for Fartoier, tilhorende de kgl.

engelske Jagtklubber. Khavn den 7. Marts 1840.

— Dette Circulaire er ogsaa sendt til Island, og 1840 publi-

ceret i Reykjavik, hvor det vel ogsaa er bragt i Anvendelse

med Hensyn til de der ankomne engelske og irske Jagtklubs-

Fartbier. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1840, Nr. 974—992;

Canc. 2. Dep. Brevb. 1840, Nr. 762—770. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1840, S. 56 (med Anmærkning).

Paa en af Cancelliet nedlagt allerund. Forestilling

bar det behaget Hans Maj*, under 26. f. M. allern. at

resolvere saaledes:
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uVi bifalde allern., al de med de kongl. engelske 1840.

Jaglklubbers Fartoier til Havnene i Danmark ankom-

mende Reisende, naar de ere forsynede med et Gerti-

ficat fra Jagtklubbernes Sekretair, maae fritages for at

erhverve Pas, og i det Hele for at være den Control

°B de Forholdsregler undergivne, som andre sbværts

ankommende Reisende i Almindelighed ere under-

kastede".

Hvilket man tjenstl. skulde tilmelde (Tit.) til for-

noden Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. — Det

kgl. Danske Gancellie den 7. Marts 4840 ^

7. Marts.

Patent ang. Sammenkaldelse af Østifternes 9- Marts

Stænderforsamling. Khavn den 9. Marts 1840.
Publiceret i Synodalforsanilingen i Reykjavik i Juli 1840,

°8 samme Aar i Borgarfjords Syssel, samt ligeledes 1841 i

begge Mula Sysselerne. Canc. 2. Departem. Registr. XLI,

Ifolge General-Toldkammer og Commerce-Collegii Skrivelse

til Helsingørs Toldkammer 20. Septbr. 1834 var det alle-

rede ved kgl. Resolutioner 25. Februar og 12. April s. A.
tilladt, at

tt
de den kgl. engelske vestlige Jagtklub (Royal

Western Yacht Club) og de den kgl. Jagtklub i Ir-

*and (Royal Cork Yacht Club) tilhorende Lyst-Far-

tbier, saalænge de ikke i danske Havne udlosse eller ind-

lade Kjbbmandsvarer eller deeltage i nogen Slags Handel,

fritages for Fyrpenge og Klarerings-Omkostninger, ligesom
de ogsaa fritages for disse Afgifter og for Sportler til Ore-
sunds Toldkammer, naar de ikke fore Kjbbmandsvare
gennem Sundet, og b'6r bemeldte Klubbers Skibe, for at

legitimere sig som berettiget til disse Fritagelser, produ-
cere det dem af Klubberne meddelte Pas". — I Skrivelse
fra Departementet for de udenlandske Sager til Cancelliet

31. Decbr, 1839 anféres ligeledes en kgl. Resol. 26. Aug.
1836, denne Sag vedkommende, og den som det synes
derpaa byggede Bestemmelse, at vedkommende Klub har
aarhgen at indsende Lister over de til samme harende
Skibe, til Jevnfbrelse med det disse af Klubben meddelte
Pas.
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1840. 73—74 (1840, Nr. 180*). Original-Aftryk paa et Heelark i

9. Marts. Patentformat. Colleg. Tid. for 1840, S. 233—234. Schou

- XXIII, S. 45-46.

Patent, hvorved de raadgivende Provindsialstæn-

der for Sjællands, Fyens og Lollands -Falsters Stifter,

samt for Island og Færoerne, sammenkaldes.

Vi Christian den Ottende, &c. G. v. : At Vi allern.

have besluttet at lade de raadgivende Provindsialstænder

for Sjællands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt

for Island og Færoerne, træde sammen den- i 5de Juli

forstkommende. Det er derhos Vor Villie, at deres

Forhandlinger skulle være sluttede inden 2 Maaneder

fra den Dag, da de, som ovenmeldt, tage deres Be-

gyndelse. ;

Idet Vi hermed kundgjbre dette for samtlige Vore

kjære og troe Undersaatter i fornævnte Provindser,

befale Vi tillige samtlige Medlemmer af bemeldte Vore

troe Provindsialstænder, saavel dem, der allern. der-

til ere udnævnte, som dem, der ifolge Valg have at

indtræde i Forsamlingen, at de til ovenmeldte Tid ind-

finde sig i Vor Kjbbstad Roeskilde, for at samles i det

i Anordningen om Provindsialstændernes Indforelse af

28. Mai 4831 og Forordningen angaaende Provindsial-

stændernes Indretning, forsaavidt Sjællands, Fyens og

Lollands-Falsters Stifter, samt Island og Færoerne an-

gaaer, dateret 15. Mai 1834, betegnede Oiemed, og navn-

ligen at fornemme, hvad Vt igjennem Vor Gommissarius

ville lade dem forelægge til Raadgivning.

Ligesom Vi ibvrigt ville have dem henviste til Ind-

holdet af bemeldte Anordninger, saaledes gjore Vi °S

Regning paa, at samtlige Medlemmer af Stændernes

Forsamling stedse ville erindre sig de landsfaderlig

Hensigter, hvori Provindsialstænderne ere indstiftede,

lade disse Hensigters Opnaaelse være sig magtpaal'S"

gende, dertil efter bedste Evne bidrage, og saaledes

svare til den dem viste Tillid.
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Til Vor Commissarius ved den saaledes berammede
Stændernes Forsamling have Vi allern. fundet for godt

at udnævne Vor Generalprocureur for Danmark, Con-

ferentsraad Orsted.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

have at rette. — Givet i Vor Kongelige Residentsstad

Kjobenhavn, den 9. Marts -1 840.

Kongelig Bekj endtgj oreise, ang. Beregning af 9. Marts

Valgperioden til Provindsialstænderne. Kbavn
^en 9. MartS 1840. — Bekjendtgjort i Synodalforsam-

hngen i Reykjavik i Juli 1840, ligeledes i Hunavatns, Oefjords

°g begge Mula Sysselerne 1841. Canc. 2. Depart. Registr.

XLI, 72-73 (1 840, Nr. 130«
5

jfr. 3. Depart. Registr. 1840,

Nr. 133»). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1840,

S. 234—237
Cmed Motiver). Qvart-Forr. for 1840, S. 62-63

5

Schou XXIII, 46.

Kongelig Bekjendtgjorelse for Sjællands. Fyens og

Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færøerne,

angaaende Beregningen af de 6 Aar, paa hvilke de

Deputerede og Suppleanterne til Provindsialstændernes
F°rsamling ifolge Forordningen af 15de Mai 1834 § 7

Udvælges.

Vi Christian den Ottende, åc. G. v.: at Vi, i Over-

ensstemmelse med et allerunderd. Andragende fra

Vore troe Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og

Lollands-Falsters Stifter, samt for Island og Færoerne,

have fundet for godt, angaaende Beregningen af de

^ Aar, paa hvilke de Deputerede og Suppleanterne
lf°lge Forordn. 4 5. Mai 1854 § 7 vælges, at kundgjore
f°lgende allerh. Bestemmelse:

De 6 Aar, hvorpaa de Deputerede i Provindsial-

stænderne saavelsom Suppleanterne, i Overensstem-
melse med Forordningen angaaende Provindsialstæn-

dernes Indretning for Sjællands, Fyens og Lollands-

Falsters
Stifter, samt for Island og Færoerne dateret
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45. Mai 1834 § 7, vælges, blive for de Valg. der ere fore-

tagne ifølge det allerb. Patent af 24. Mai s. A. at regne

fra 1. Januar 1835, og for fremtidige almindelige Valg

fra den paa Udldbet af de 6 Aar, hvori de ældre Valg

gjelde, følgende \. Januar.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjo-

benhavn den 9. Marts 1840.

19. Marts. GommissioQeil for det statistiske Tabelværks

Skrivelse til Biskop Steingrimur Jonsson, ang.

Regler og Schemata for en almindelig Folketæl-

ling i Island. Khavn den 19. Marts 1840 1

.
—

Copieb. for Tabel - Commissionen Nr. I, S. 288—290. Den

almindelige Folketælling i Island i Henhold hertil foregik den

2. Novembr. 1840, og dens Resultater ere trykte i Statistisk

Tabelværk, første Rækkes tiende Hefte. Tællingen er frem-

sat amts- syssel- og sogneviis, og Familiernes Antal er til—

fOiet.

Ligesom ved den sidste almindelige Folketælling

sl^eete, maalte ogsaa den nye Folketælling, som ifolg6

ailerh. Reskr. af 25. f. M. skal foregaae i Island, slutte

sig saa nær muligt til den lignende Folketælling, der

allerede den 1. i f. M. er foretaget i Danmark. Vi

undlade derfor ikke herved tjenstl. at tilstille D. Iloiærv.

følgende Exemplarer af de Instructioner , Schemata og

Blanquetter, der bleve meddelte dem, der besbrgede

Folketællingen paa Landet i Danmark, nemlig:

A) 10 Expl. af Reglerne for Folketællingen, med

hostrykt Schema til Optællingslisterne. — B) 800 Expl. W
de rubricerede Ark til Optællingslisterne. — og C) 1000

Exempl. af Blanquetterne til de summariske Tabeller,

hvilke Sognepræsterne, ved at udfylde Blanquetternes

Rubrikker, forfatte over hvert Sogns Folkemængde, ved-

foiet Reglerne for disse Tabellers Forfattelse.

») Jevnfor Skriv. 6. Juni 1834.
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De under Litr. B nævnte Blanquetter formene vi 1840.

at kunne ligefrem benyttes i Island til Optællings- 19- Marts,

listerne. Ligesaa maae formentligen ogsaa de under
kiti\ C anforte Blanquetter kunne, uden at omskrives
e"er omtrykkes, afbenyttes af Sognepræsterne i Island,

na ar alene disse gjores opmærksomme paa, at de i

Overskriften forandre Herred eller Birk til Syssel; at

Tiellen Nr. <2 over Inddelingen efter Religionsbekjen-

delsen her bortfalder; at i Tabellen Nr. 3 de Nærings-
Ve, e, der ikke findes i Island, forbigaaes, samt al Slut-

n,ngs Bemærkningen om Tabellernes Indsendelse directe

l, l undertegnede Gommission inden Udgangen af Juni

Maaned 4 840 forandres derhen, at Sognetabellerne og

Optællingslisterne blive inden 5 Maaneder fra Tællings-

dagen fra Provsten at indsende til Sysselmanden. Der-

maod rnaatte Bilaget Litr. A, skjbndt det vel i det Væ-
sentlige ogsaa kunde tjene til Veiledning ved Folke-

tællingen paa Island, uden Tvivl lempes noget efter de

derværende særegne Forhold, i Særdeleshed med Hen-
syn til, at Optællingen paa Island ikke foretages ved

Skolelærere, men i Reglen ved Repstyrerne, og at den

foregaaer paa en anden Tid end for Danmark var

bestemt.

Vi anmode desaarsag tjenstl. Deres Hoiærv. om, i

F°rening med Stiftamtmanden i Island, at give denne
Anviisning (Litr. A) de Modificationer, som med Hensyn
"1 de locale Forhold skjcmnes fornodne, samt dernæst
at ^e den saaledes modificerede Anviisning oversætte

Pa a Islandsk, og et passende Antal deraf trykke, hvor-
for Betalingen, saasnart Regning derover hertil ind-

yndes, skal vorde foranstaltet formelig anviist. Af
denne trykte Anviisning rnaatte da saa mange Exem-
plarer igjennem Provsterne tilstilles Sognepræsterne paa
Island, at disse kunne tildele hver Repstyrer, eller hvem
der ellers besbrger Optællingen, et Exemplar af samme.
Ligeledes ville D. Hoiærv. behageligen lade et passende
Antal af de under Litr. Bog G anfbrte Blanquetter igjennem
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4840. Provsterne fordele iblandt Sognepræsterne paa Island,

19. Marts, saaledes, at disse selv beholde Litr. C til egen Afbe-

' nytteise og gjbres opmærksomme paa de ovenmeldte

smaae Forandringer, der maae finde Sted ved disse

Blanquetters Brug, samt tildele hver Repstyrer, eller

hvem der ellers besorger Optællingslisternes Forfattelse,

saa mange Ark af Litr. B, som ansees fornbdent.

Endelig anmodes D. Hbiærv. om, behageligen at
#

ville forsyne Stiftamtmanden i Island med saa mange

Exemplarer af den modificerede Anviisning Litr. A,

samt af de rubricerede Ark Litr. B og af Blanquetterne

Litr. C, som han skjonner fornodne, for at hver Amt-

mand og Sysselmand, saavel som Byfogden i Reikevig,

kan erholde et Exemplar af Litr. A, samt 3 Exemplarer

af Litr. C, og den sidstnævnte Embedsmand tillige de

fornodne Exemplarer af Litr. B. — Gommissionen for

det statistiske Tabelværk for Danmark den 49. Marts

4840.

[Bilag].

Litr. A. Regler for Folketællingen paa Landet

i Danmark den 1. Februar 1840. — Copieb. for Tabel-

Commissionen I, 255—258. Exemplar af de i Brevet omtalte,

for Island loealiserede Regler, som skulde trykkes paa Islandsk,

have Udgiverne ikke kunnet komme i Besiddelse af.

1) Tællingen tager sin Begyndelse den 4. Februar

4840, og fortsættes saavidt muligt uafbrudt hver føl-

gende So'gnedag, indtil den er fuldendt. — 2) Enhver

Sognepræst lader Tællingen iværksætte sogneviis ved

Hjælp af Skolelærerne, der hver for sit Skoledistrikt

har at foretage Optællingen. Horer Skoledistriktet un-

der forskjellige Sogne, har Skolelæreren at foretage

Optegningen særlig for den Deel af Distriktet, der horer

under hvert Sogn. I Tilfælde af en Skolelærers Syg-

dom kan Sognepræsten overdrage en af de andre Skole-

lærere tillige at foretage Tællingen i den Forstes Di-
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strikt. Hvor et Distrikt er henlagt til en Kjobslædkirke, 4840.

uden at hore til Byens eller dens Forstæders Grund, 19. Marts,

foranstalter Sognepræsten for den vedkommende Kjbb-

stædkirke Optællingen i el saadant Landdistrikt, som
001 dette var et særskilt Sogn. — 3) Tællingen fore-

toges gaard- og huusviis, ligesom Stederne ligge be-

kvemmest ved hverandre; kun at ingen Beboelses-

lejlighed forbigaaes. — '

4) Overeensstemmende med
^ e t hostrykte Schema opskrive Skolelærerne paa det

dem meddelte Papir i de derpaa trykte Rubrikker forst

Antallet af de Familier, der findes i hver Gaard, hvert

Huus eller hver Beboelses-Leilighed , hvorved er at

^serke, a t ved Familier forstaaes her det samme som

husholdninger, saa at de, der hore til een Husholdning,
regnes som een Familie. Aftægtsfolk, Indsiddere og

Andre i et Huus b.osatte ansees altsaa ikke som sær-

e§oe Familier, naar de ei fore særskilt Husholdning,

men soge Bord hos Andre. Dernæst optegnes alle de

Personer, som findes i Gaarden, Muset eller Beboelses-

Leiligheden, nemlig deres Navn, Alder, om de ere

gifte, ugifte, Enkemænd eller Enker; samt deres Titel,

Embede, Forretning, Haandværk, Næringsvei, Stilling i

Familien, eller hvad de leve af. Adskilte Ægtefolk op-

føres som Enkemænd eller Enker, om end Skilsmissen

blot er fra Bord og Seng. Har Nogen flere forskjellige

Næringsveie, anfores han under den, som han opgiver

før- den vigtigste, hvoraf han lever. Ved Huusmænd

°S Inderster maa saaledes stedse tillige anfores, hvoraf

de fornemmeligen leve, f. Ex. som Dagleiere, Vævere,

Hjulmænd o. desl. — 5) Under Tællingen regnes En-

hver til den Gaard eller det Huus, hvori han opholder

s,8 om Natten. Alle, saavel Indlændinge som Ud-

lændinge, medtages, af hvad Stand, Kjon og Alder do

ere, og hvad enten de hore til Familien eller ikke,

naar de kun ei have deres faste Hjem et andet Sted

* Danmark. Militaire, som have fast Qvarteer i Sognet,

blive altsaa og at optegne blandt Beboerne af den
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1840. Gaard eller det Huus, hvori de ere indqvarterede.

19. Marts. Naar en Person, som sædvanligen har sit Hjem i et

" Huus, er fraværende i Besbg, Forretninger eller deslige,

enten i Landet eller udenlands, med det Forsæt at

komme tilbage, f. Ex. om han er tilsbes, tælles han

som henhbrende til det Huus, hvorfra han er bortreist,

og til hvilket han antages at ville komme tilbage. Har

han derimod taget stadigt Ophold andensteds i Dan-

mark, f. Ex. som Discipel ved en Skole eller Studerende

ved Universitetet, som Soldat i stadig Garnisonstjeneste,

eller som Tyende og deslige, da tælles han alene paa

det Sted, hvor han saaledes har taget Bopæl. De,

som hensidde i Strafanstalter eller Arrester, tælles

alene paa disse sidste Steder og ikke som horende til

de Huse, hvorfra de ere bortfbrte. — 6) Det Ibbende

og ikke det opfyldte Alders -Aar anfbres, f. Ex. ved

nyfodte Bbrn skrives J, og ved den, som er i sit

26. Aar, 26 og ei 25. — 7) Bbrn, som fbdes efter den

4. Februar 1840, men fbrend Tællingen endnu er fuld-

endt, ansees som ufbdte og tælles ikke, hvorimod de

Personer, som maatte dbe i det Tidsrum fra Tællingens

Begyndelse indtil den er fuldendt, tælles som levende, paa

det at af den hele Optælling kan erfares Folkemængdens

virkelige Tilstand paa den bestemte Dag. — 8) Ligesom

Sognepræsten meddeler enhver Skolelærer et Exemplar

af de her fremsatte Regler for Folketællingen med det

vedtrykte Schema, og saa mange Blanquet-Ark til Li-

sternes Forfattelse, som ansees fornbdent, saaledes vilde

Sognepræsten ligeledes have at give ham al den videre

Veiledning, som maatte behbves, og i Særdeleshed

indskjærpe ham at iagttage den stbrste Nbiagtighed,

og, hvor det gjbres fornbdent, betyde Vedkommende,

at der, da Hensigten alene er at tilvejebringe en fuld-

stændig Oversigt over Statens Befolkning og dens for-

skjellige Bestanddele, ikke er mindste Grund til nogen

Tilbageholdenhed. Naar i et Sogn er beliggende en

Hovedgaard, kan Sognepræsten, forsaavidt han finder det
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passende, modtage fra Eieren eller Bestyreren, som da 4840.

forst gjbres bekjendt med nærværende Regler og Sche- 19. Marts.

Biaet, en Optegnelse under hans Haand paa de rubri-

°erede Blanquet-Ark over samtlige Personer i de
egentlige Hovedgaards- Bygninger, med de ovrige Op-

lysninger, som i Schemaet ere forlangte, og overlades

det da til Sognepræstens Bedbmmelse, hvorvidt saadan

Optegnelse kan træde i den sædvanlige Optællings

^ed, dog at det nbie paasees, at intet Huus derved

forbigaaes, eller dets Beboere tælles to Gange. Paa
•

samme Maade forholdes der, saafremt der i et Sogn

skulde være nogen militair Kaserne eller anden ofifent-

»
lig Bygning, hvor Optælling ved Skolelæreren findes

hindre hensigtsmæssig og Optegnelsen derfor maa skee

af den, der har Bygningen under sin Bestyrelse. Samt-

oge Optællingslister, der underskrives af de Mænd,
som have forfattet samme, sammenheftes for hvert Sogn

°g modtages af Sognepræsten.

Schema til Optællingslisterne for Landet.

Byernes

eller

S

Navne,

med

An

Gaarde,

Huse

<

>

Antallet

af

Familierne

i

hver

Gaard

og

hvert

Huus

< S.

og J
?.a a

Enhver

Persons

.<

16b.

Alders

Aar

i

Gift,

ugift,

Enkemand

eller

Enke

S. #5 2
S? i ® 3
a S' S °

M.fta
5" <! D O
S 2. *j S

g. SF a
• C: &
• 55 ^O m

fa o
»-»i CO

£ S

ffiJ2j

s i

& _
S 2

S &
:,Embede,

indværk,

lingi

Fa-

l
de

leve

af

N.N.By
*• Præste-

gaarden 1 Hans Schou (&c.
nemlig Folkenes

Navne)
Rasm. Jensen &c.

MarenHansen&c.

Christen Peder-
sen &c.

Anders Olsen &c.

40 gift Consistorialraad

2- en Gaard
3

- etHuus

4
- etHuus

1

1

1

50
50

30

gift

Enke

gift

Enke-

Gaardmand
Husmands Enke,
lever afsin Jordl.

Smed

5
- enMblle 1 60 Moller

6
- etHuus

7
- N.N.Ho-
_vedgaard

2

2

Niels Nielsen &c.

Jens Petersen &c.

50

54

mand
gift

gift

Væver

EierafGaarden.
Summa 104 530 Personer.

Familier.

XL li. 30
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1840.

19. Marts.

Litr. B. Optegnelse paa Folketallet m. v. iN.N.

Sogn, N. N. Herred eller Birk [ilsland: „Syssel"], N.N.

Amt (den 2. Novbr. 4840) 1
.

Litr. C. Tabeller over Folkemængden i N. N.

Sogn, N. N. Herred eller Birk [i Island: N. N. Syssel,

N. N. Rep, og for Reykjavik: N. N. Birk] i N. N. Amt

(i Island, den 2. Novbr. 4 840)
2

.

Nr. \. Efter Alder, Kjon og ægteskabelig Stilling.

MandkjBn. Qvindekjdn.

gifte ugifte
Enke-
mænd gifte ugifte Enker

Indtil 1 Aar incl.

Mellem 1 og 3 Aar incl3—5
5—10
10 — 15

15 — 20
20 — 25
25 — 30
30 — 35
35 — 40
40 — 45
45 — 50
50 — 55
55 — 60
60 — 65
65 — 70
70 — 75
75 — 80
80 — 85
85 — 90
90 — 95
95 —100
100-105
105—110

Over 110 Aar . # •

{Summa

Hovedsum af Mandkjbn
Hovedsum af Qvindekjfm
Hovedsum af hele Folkemængden
Antallet afde Familier, hvorafdenne Folkemængde bestaaer,

udgjb'r i

') Schemaets sex Rubrikker ere de samme som i det under

Litr. A anforte <tSchema til Optællings-Listerne".

2
) Ved Folketællingen i Island 1840 er det danske Schema

benyttet. Hvad der anfdres i ( ), gjelder for Reykjaviks

Folketælling.
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Nr. 2. Efter Religionsbekjendelsen.

Af fremmed Religionsbekjendelse gives
der i Sognet: ^

Reformerte
J g

Catholiker
|
g>

Mosaiske Troesbekj endere . jg.

bumma

Mandkjan. QvindekjSn

1840.

19. Marts.

Nr. 3. Efter Næringsveiene.

1# Geistlige Embedsmænd , Kirke-
betjente og Lærerstanden ....

Under Lærerstanden anfOres ikke alene

Alle, der ere ansatte som Professorer eller

Lærere ved de hSiere Underviisnings-An-
stalter, men ogsaa Enhver, der har en fast

Stilling som Lærer ved en offentlig eller

privat, h5iere eller lavere Skole, altsaa ikke
Huuslærere eller Lærerinder, hvilke tælles

sammen under Rubriken d med de Familier,

i hvilke de ere ansatte, ei heller Time-In-
fonnatorer, hvilke nedenfor anfOres under
3die Klasse. Personelle Capelianer, forsaa-
vidt de ikke paa eget An- og Tilsvar be-
styre et Sognekald, samt Skole-Hjelpelæ-
vere anfores under llubviken b.

2. Civile Embedsmænd og Betjente

Herunder henfores ikke blot kongelige
Embedsmænd og Betjente, om de end ikke
have nogen fast LOnnlng, f. Ex. Procura-
torer og Landmaalere, men ogsaa Enhver,
der har en fast Ansættelse ved en Commune,
Stiftelse eller anden offentlig Indretning,

dog saa at de, som ere fastansatte i under-
ordnede Poster, til Exempel Gangkoner ved
Hospitaler, Vægtere o. s. v. anfOres under
Rubriken b. Derimod medtages ikke de,

der blot have en Bestilling som borgerlig
Tyngde, ei heller entledigede eller blot
characteriscrede Personer.
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4840.

19. Marts.

Fortsættelse af Tabellen Nr. 3.

3. Privatiserende Videnskabsmænd,
Litterati

,
egentlige Kunstnere,

Studenter eller Andre, som for-

berede sig til en videnskabelig
Examen, og de, som leve af
Time-Informationer

Herunder ogsaa Læger, der, uden at

have nogen fast Ansættelse, leve af at

practisere; ligeledes examinerede Dyrlæ-
ger. Under egentlige Kunstnere henfdres

f. Ex. Kunstmalere, Kobberstikkere, Bil-

ledhuggere, Architecter, Gravcurer, Musici,

Skuespillere, o. s. vM derimod ikke Laugs-
malere, Steenhuggere, o. s v., hvilke an-
f&res under Ur. 10. Pensionalr&r i en
Skole eller hos Private anfOres i Rubriken
d blandt den Klasses Familie, hvortil deres

Fader hOrer, f. Ex. en KjObmands S5n un-
der Nr. 11.

4. Officerer og Embedsmænd ved
Landmilitair-Etaten

Herunder ogsaa Auditeurer, Regiments-
qvarteermestere, militaire Chirurger, Krigs-
commissairer, militaire Proviants- og Ma-
gazinforvalfere o, s. v., men ikke entledi-

gede eller blot characteriserede Personer.

5. Dito ved Somilitair-Etaten . . .

6. Underofficerer og Soldater . . .

De virkelig tjenstgjOrende, ikke derimod
permitterede eller annecterede, der tælles

blandt de Næringsclasscr, hvortil de hOre.

Under Nr. 4 og 6 indbefattes ikke de, som
gj5re Tjeneste ved Borgercorpscr.

7. Matroser:
a) som h8re til Haandværkskl.
b) som gjore anden Tjeneste .

Holmens Mandskab eller faste Stok og
andre virkelig tjenstgjOrcnde, men ikke

Coffardi Matroser, der hOre til Nr. 9, eller

blotEnroullerede, der tælles blandt deNæ-
ringsklasser, hvortil de hOre.

8. De, som leve af Jordbrug. . . .

Herunder saavel de stOrre som mindre
Jordbrugere, endog Huusmænd, naar disse

forncmmeligen leve af deres Jordlod. For-
pagtere, Forvaltere, Gartnere, og deslige

anfOres i Rubriken b.
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Fortsættelse af Tabellen Nr. 3.

9. De, som have deres Næring af

SBen
aaasom : Skippere, Sftfnrcnde, Fiskere,

Færgefolk, Prammænd, Lodser o. s. v.

10. De, som leve af Producters For-

ædling eller Forarbeidning, eller

den industrielle Klasse, nemlig

:

Bagere .

Bryggere, 01- . . .

Brændeviinsbrændere, privil. .

Bodkere . . .*

Farvere og Trykkere
Garvere og Felberedere ....
Glarmestere
Grovsmede og Kleinsmede
Hjulmænd
Jernstobere ,

Kniplingsfabrikanter . . .

Kulsviere
Kurvemagere
Lysestbbere
Malere
Muurmestere
Mollere, Meel- og Gryn-
— Olie-
— Papir- . .

— Valke-
— Bark-
— Krudt-
— Riis-

(GjBrtlereJ Pottemagere . . . .

Reebslagere .

Rokkedreiere
Sadelmagere
Skibs- og Baadebyggere . . . .

Skomagere .'
. . . .

Skrædere . .

Slagtere . .
'

Snedkere ......
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1840.

19. Marts.

Fortsættelse af Tabellen Nr. 3.
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Sæbesydere
Tegl- og Kalkbrændere ....
Træskomagere og andre her R(ingcn)

ellers ikke nævnte Træ-
arbeidere .

Tb*mmermestere
(Guld- oer SBlvarbeidere) Uhrm.
Uldbindere, hvis Hovednærings-

kilde er Uldbinding ....
| (ingen)

Vævere
(Hattemagere") Andre Fabri-

kanter, Professionister og
Haandværkere

Enhver henregnes til det Fng, hvoraf
han fornemmelig lever, uanseet om dertil

udfordres Bevilling eller ikke.

1 1 . De, som leve af Handel og Va-
rers Omsætning, nemlig:
(Thee- og Kaffe- Skjænkere)

Gjæstgivere og Kromænd .

Høkere og Marketendere .. . .

Kniplingshandlere I)

Landkræmmere |((ingen)

Heste- og Qvæghandlere . . .

Strompehandieve
(Kj$bmænd og Factorer) Andre

Handlende
12. Pensionister, Capitalister og de,

som leve af deres Midler . . .

Herunder henfOres ogsaa de, som leve
- af en Hæving i et Kloster, af en Aftægt

eller deslige.

13. Dagleiere
Forsaavidt de ikke hore under en an-

den Klasse, f. Ex. til do under Nr. 8 an-
f5rte Huusmænd, der fornemmelig leve

af deres Jordlod.

14. Almissenydende
Under de Almissenydende indbefattes

ogsaa de, som forsOrges i Hospitaler,
om end disse ere Stiftshospitaler, men i

sidste Tilfælde anforcs her tillige inden
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Fortsættelse af Tabellen Nr. 3.

Linien Antallet af de Lemmer i Stifts-

hospitalet, der ikke vedkomme Commu-
fien, at udgjSre . . . Antallet af de Svrige
Almisselemmer, forsaavidt de fornemme-
ligen leve af Almissen, og de ikke blot

erholde et Tilskud til deres Underhold,
som de fornemmeligcn drage fra et andet
Erhverv, under hvis Klasse de da blive
at henregne, maatto forresten stemme med
Fattigcommissionernes Optegnelser.

lo. De, som ere hensatte i Straffe-

anstalter, nemlig:
Mandkjon under 25 Aar ....
— imellem 25 og 50 Aar
— over 50 Aar

Qvindekjbn under 25 Aar . . .

— imellem 25 og 50 Aar
— over 50 Aar .....

16
- Arrestanter:

som udstaae Straf i Fængsel

:

Mandkjon under 25 Aar . . .

— imellem 25 og 50 Aar
— over 50 Aar

Qvindekjbn under 25 Aar
— imellem 25 og 50 Aar
— over 50 Aar

b) som ere hensatte til Varetægt

:

' Mandkjon under 25 Aar . . .

— imellem 25 og 50 Aar
— over 50 Aar

Qvindekjbn under 25 Aar . . .

— imellem 25 og 50 Aar
— over 50 Aar

Andre, som ikke drive bestemt
Næring

Summa

1840.

19. Marts

(Ingen)

(Ingen)

Foranstaaende 3 Tabeller ere saaledes forfattede af

(Byfogden i Reykjavik, ellers Sognepræsten).
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1840. Regler for Forfattelsen af Sogne -Tabellerne over

19. Marts. Folkemængden.^^^^
1) Saasnart Sognepræsten har modtaget Optællings-

listerne, underkaster han dem et saa nbiagligt Eftersyn

som muligt, for at forvisses om, at ingen Gaard og

intet Huus er forbigaaet, og at Optællingen har været

fuldstændig, samt at de forlangte Oplysninger ere med-

delte noiagtigt, saavidt dette af Sognepræsten kan be-

dommes. Opdager han nogen Mangel derved, lader

han samme uopholdeligen afhjælpe. — 2) Efter Optæl-

lingslisterne forfatter Sognepræsten dernæst, summarisk

og uden Navnes Anfbrsel, Tabellerne Nr. 4 og 3 over

hvert af hans Sognes Folkemængde, og, forsaavidt et

Landdistrikt er henlagt til en Kjbbstædkirke, da tillige

særskilt over dettes Folkemængde. Til Lettelse ved dette

Arbeide ere Blanquetter til Tabellerne her aftrykte, saa

at Rubrikkerne blot behbve at udfyldes. Dette kan be-

kvemmest skee paa den Maade, at man, ved at gjen-

nemgaae Optællingslisterne, slrax for hver Person sæt-

ter en Streg (der, for at vinde Plads, kan anbringes

fbrst vertikalt og siden horizontalt, f. Ex. EB EB = 42),

eller en Prik (f. Ex. j
: :

j j j
= 48), eller et andet

Mærke i de vedkommende Rubrikker i et Exemplar af

Blanquetterne, hvorefter man, ved Sammentællingen af

disse Mærker, har det Tal, der horer til hver Rubrik.

Til den Ende uddeles for hvert Sogn 3 Exemplarer af

Blanquetterne, hvoraf det ene kan benyttes til deri at

anbringe Mærkerne, og de to andre til Tallene, nemlig

eet som Goncept, til Opbevaring i Præstens Embeds-

arkiv, og det andet til Originalen, der indsendes. Der-

som enkelte Rubrikker i Blanquetten ikke kunne rumme

alle Mærkerne, maatte saadanne Rubrikkers Mærker

fortsættes paa et særskilt Stykke Papir. Nbiagtigheden

i Henseende til at ingen Person er forbigaaet i Tabel-

lerne Nr. 4 og 3 viser ?ig derved, at det summariske

Belob saavel af Optællingslisterne som af hver af disse

to Tabeller maa være det samme. — 3) Det er ikke
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anseet passende i Optællingslisterne at lade antegne ved 1840.

hver Person af hvad Religionsbekjendelse han er, da det 19. Marts,

forholdsviis ikkun ere faa, der ei hore til den herskende

Kirke. Antallet af de fremmede Religionsbekjendere i

et Sogn vil Sognepræsten formentligen let paa anden

Maade kunpe faae opgivet, saa at Tabellen Nr. 2 der-

efter kan udfyldes, og dersom der ere andre end de

1 Tabellen benævnte, saasom: Mennoniter, Anglikanere,

°- s. v., tilfoies de i den dertil aabnede Plads i Ta-

bellen. — 3) Ingen Person antegnes i Tabellen Nr. 3

paa flere end eet Sted, men Enhver anfdres under den

Klasse, hvortil hans Hovednæring horer. Saaledes an-

fores den Husmand med Jord, som mest lever af Dag-

leie, under Nr. 13; lever han derimod fornemmelig af

et Haandværk, henfbres han under Klassen Nr. 10;

lever han mest af Fiskeri, Sofart o. desl., sættes han

under Nr. 9, og kun naar han drager sin Hovednæring

af sin Jordlod, anfores han under Nr. 8. — 5) Enker,

som fortsætte deres Mænds Næringsbrug, eller have

anden særlig Næringsvei, regnes som Hovedpersoner

°g sættes i Rubrikken Litr. A. Deres Sbnner eller Andre,

som forestaae Driften, anfores derimod i Rubrikken

Litr. b. — 6) Dersom Hustruer særskilt drive en anden

Næringsvei end deres Mænd, optages de som Hoved-

personer i Rubrikken a under den Klasse, hvortil deres

Næringsvei horer, og udgaae da af Rubrikken d. Dette

Bjelder dog ikke om de Hustruer, der alene ved Hus-

flid, saasom ved Syning, Spind eller Strikning, erhverve
et Bidrag til Bestridelsen af Familiens Udgifter, da de

desuagtet, ligesom Bbrn, der ere i samme Tilfælde,

henfbres under Rubrikken d. — 7) Da det er af Inter-

esse at vide, hvormange Personer der direkte beskjæf-

ll§es i hver Næringsvei eller Haandtering, sæltes de i

en Familie hjemmeværende Bbrn i Rubrikken b, naar

de arbeide som Comptoirister, Svende eller Drenge hos

Forældrene, hvorimod de, naar de blot forrette Tyende-

Gjerning, forblive i Rubrikken d. — 8) Blot fordi det
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1840. i Optællingslisterne ikke er anfdrt, hvoraf en Person

TT^T lever, henregnes samme derfor ikke strax til Klassen
Marts. 1 °

Nr. 47, men nærmere Undersøgelse anstilles, om ikke

den Paagjeldende kan indbefattes under nogen af de

ovrige Klasser. Saaledes henfdres f. Ex. den fraskilte

Hustru, der fornemmelig lever af den Umjerstbttelse,

hendes Mand giver hende, til Mandens Klasse under

Rubrikken d, men dersom hun har sit Hovedunderhold

af Haandgjerning, under Klassen Nr. 10 eller 13, efter

Arbeidets Beskaffenhed, o. s. v. — 9) Naar Blanquet-

terne ere udfyldte for hvert Sogn, og, hvor et Land-

distrikt er henlagt til en Kjobstædkirke, da tillige sær-

skilt for dette, blive de, tilligemed Optællingslisterne,

hvorefter Tabellerne ere forfattede, at tilstille Distriktets

Provst, som, naar han Intet ved dem finder at erindre,

og efter at han i Særdeleshed har forvisset sig om, at

det summariske Belob af Optællingslisterne, samt af

Tabellerne Nr. 1 og 3 stemmer, da ellers Feilen forst

af Sognepræsten maa berigtiges, indsender dem tillige

med de udfyldte Blanquetter og Optællingslisterne for

hans egne Sogne, paa eengang for hele hans Provstie

med en Fortegnelse over Sognene, men uden at Sogne-

tabellerne behove at sammendrages i en Provstie-Tabel,

direkte til den kongel. Gommission for det statistiske

Tabelværk i Kjobenhavn, hvilket maa være skeet i det

seneste inden Udgangen af Juni Maaned 1840.

Marts. Commissionen for det statistiske Tabelværks

Skrivelse til Stiftamtmanden over Island, C. E.

Bardenfleth, ang. en almindelig Folketælling paa

Island." KMvn den 19. Marts 1840. — Copiebog

for Tabel-Commissionen Nr. I, S. 290—292.

Ligesom ved den sidste almindelige er fore-

taget i Danmark. Vi have derfor under Dags Dato til-

stillet Biskoppen over Island folgende Exemplarer
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De under Litr. B nævnte Blanquelter have vi for- 1840.

meent at kunne ligefrem benyttes i Island til Optæl- 19- Marts.

'ingsJisterne. Ligesaa have vi tneent, at ogsaa de under

Litr. G .....anden Tid, end for Danmark var bestemt.

Vi anmode desaarsag herved tjenstl. Hr. Stiftamtm. om,
i Forening med Biskoppen over Island at give ....
formelig anviist.

Ligesom det nu er overdraget Biskoppen at lade

det fornbdne Antal Exemplarer af den modificerede

Anviisning Litr. A, samt af Blanquetterne Litr. B og G
fordele blandt Sognepræsterne paa Island, saaledes

anmode vi tjenstligst Hr. Stiftamtm. om, behageligen at

V|He tilstille hver Sysselmand i Sonder-Amtet et Exem-

plar af den modificerede Anviisning Litr. A, for at han

kan være bekjendt med Beglerne for Optællingen, saa-

som for hvert Syssel 3 Exemplarer af de under

Litr. G nævnte Blanquetter. Disse Blanquetter maatte

Sysselmændene nemlig, ved blot, som ovenmeldt, at

forandre Overskriften og at forbigaae de overflbdige

Rubrikker, kunne benytte til Tabellerne over hvert

Syssels samlede Folkemængde, saaledes at hver Bu-
brik kommer til at indeholde det tilsammenlagte

Belbb af de tilsvarende Rubrikker i Sogne-Tabellerne,
1 hvilken Henseende De nærmere ville instruere Syssel-

mændene. Paa lignende Maade maatte ogsaa disse

blanquetter kunne benyttes til Amts-Tabellerne, der i

hver Rubrik maatte vise det samlede Belbb af de til-

svarende Rubrikker i Syssel- og Kjbbstæds-Tabellerne.

0§ ville Hr. Stiftamtm. behageligen overdrage Syssel-

mændene saa nbie som muligt at gjennemgaae Sogne-

Tabellerne, inden de sammendrages til Sysseltabeller,

°8 at foranledige dem berigtigede, derågm de findes

u°vereensstemmende med det Foreskrevne, hvormed
vi holde os forvissede om, at Hr. Stiftamtm. ligeledes

forer Tilsyn, inden Amtstabellerne af Dem forfattes. —
Endelig anmodes De om, at forsyne Byfogden i Reikevig

med et Par Exemplarer af den modificerede Anviisning

L
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19. Marts.

1840. Litr. A, med 3 Exemplarer af Blanquetten Litr. C, og

med saa mange af de rubricerede Ark Litr. B, som

han behover til Optællingen, samt ligeledes at tilstille

Amtmændene Thorsteinson og Thorarensen saa mange

Exemplarer af den modificerede Anviisning Litr. A og

af Blanquetterne Litr. C. at hver af Amtmændene kan

erholde et Exemplar af Litr. A til egen Underretning

og 3 Exemplarer af Litr. C til Afbenyttelse til Amts-

Tabellerne, samt ligesaa mange Exemplarer af A og C

for hvert enkelt under hans Amt horende Syssel, til

Fordeling blandt Sysselmændene.

De fornbdne Exemplarer ville De behage at re-

quirere fra Biskoppen over Island, som herfra er til-

skrevet om sammes Udlevering. — Gommissionen for

det statistiske Tabelværk for Danmark den 4 9. Marts

4840.

19. Marts. Commissionen for det statistiske Tabelværks

Skrivelse til Amtmanden over Vester -Amtet i

Island, Bjarni Thorsteinson, ang. den almindelige

Folketælling paa Island. Khavn den 19. Marts

1840. — Copieb. for Tabel -Commissionen Nr. I, S. 292.

Ligesom ved den sidste .... [som til Stiftamtmanden]

Biskoppen over Island nogle Exemplarer

nemlig:

a) af Reglerne .... — b) af de rubricerede Ark

... * — c) af Blanquetterne .... paa en anden Tid,

end for Danmark var bestemt.

Vi have derfor anmodet Stiftamtmanden og Bi-

skoppen i lsfond om, at give denne Anviisning

Antal deraf trykke. Ligesom det nu er overdraget Bi-

skoppen .... Sognepræsterne paa Island, saaledes bave

vi anmodet Stiftamtmanden om, at tilsende Hr. Amtm.

saa mange Exemplarer af den modificerede Anviisning

Litr. A og af Blanquetterne Litr. G, at saavel De selv,
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som hver af Sysselmændene i Deres Amt, kan erholde 1840.

et Exemplar af Litr. A, for at være bekjendte med de^""^^
Regler, hvorefter Optællingslisterne blive at forfatte,

samt at Hr. Amtmand, og hver af Sysselmændene i

Deres Amt, for hvert enkelt af hans Sysseler kan mod-
ige 3 Exemplarer af Litr. C. — De saaledes for Sys-

selmændene bestemte Exemplarer anmode vi tjenstligst

Hr. Amtm. om behageligen at ville fordele blandt disse.

Blanquetterne Litr. G maatte Sysselmændene nemlig ....

de tilsvarende Rubrikker i Sognetabellerne. Og ville

H*'. Amtm. behageligen overdrage Sysselmændene ....

hvormed vi holde os forvissede om, at Hr. Amtm. lige-

ledes forer Tilsyn, inden Amts-Tabellerne af Dem for-

fattes. — Commissionen for det statistiske Tabelværk
f°r Danmark den 19. Marts 1840 1

.

Rentekammer -Skrivelse til det Danske Can- 21. Marts,

cellie, ang. Forslag til Reform af Hospitalerne

i Island. Khavn den 21. Marts 1840. — Rentek.

Isl. Copieb. 13, Nr. 1334. Jevnf. Ti'oindi fra nefndarfundum

i'slenzkra embættismanna 1839, S. 19, 111, 134—158, 177—

1841, S. 191—207.

Ved at tilstille os hosfolgende, af Forsamlingen af

Embedsmænd i Reikevig med vedlagte Skrivelse ind-

sendte Forslag fra Stiftamtmand Bardenfleth, angaaende

e& forandret Anvendelse af de Hospitalerne i Island

tillagte Midler og Ressourcer, har det kgl. Danske Can-

cellie, under Forudsætning af, at Kammeret muligen

kunde være i Besiddelse af nærmere Oplysninger, saa-

Ve l betræffende Oprindelsen til fornævnte Hospitaler,

s^m om de Forandringer, der siden'' maatte være

foregaaede med Hensyn til deres Ressourcer, samt om

') s. D. ligelydende Skrivelse til Amtmanden over Nord- og

Oster-Amtet, Bjarne Thorarensen.
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1840. deres hele nærværende Tilsiand og Virksomhed, for-

^^^^ langt vore Yttringer i saa Henseende.

Til Gjensvar skulle vi, næst at gjore opmærksom

paa, at Hospitalers Oprettelse i Island forst blev be-

stemt ved Reskripterne af 40. Mai 4651 (Ketilss. Saml.

af islandske Forordn, og aabne Breve Tom. III, Pag. 40

og 41) og \% Mai 1652 (ibid. pag. 50 og 54), men
at Forhandlinger desangaaende tidligere have fundet

Sted, hvorom den Reskriptet af 4 652 tilfbiede Anmærk-

ning indeholder nærmere Oplysning — tjenstl. melde,

at Kammeret fortfvrigt ikke seer sig i Stand til at meddele

den forlangte Underretning angaaende Hospitalernes Ind-

tægter og nærværende Tilstand, efterdi Regnskaberne

derfor ikke indkomme hertil til Revision. De attraaede

Oplysninger maae derfor, forsaavidt de ikke indeholdes

i de ifolge Canc. Circ. 6. Januar 1829 til velbemeldte

Collegium indsendte Beretninger, forudsat at disse og-

saa indkomme fra Island, formentligen være at indhente

fra vedkommende Autoriteter der i Landet. — Rente-

kammeret den 21. Marts 1840.

24. Marts. Bekj endtgj oreise ang. Embeds - Examen for

Philologer. Khavn den 24. Marts 1840. —
Udfærdiget fra Directionen for Universitetet og de lærde Skoler.

Original-Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4»°. Colleg. Tid. for

1840, S. 518—519. Qvart-Forr. for 1840, S. 76—775 Schou

XXIII, 49—50.

Bekjendtgjouelsb angaaende forandrede Regler for

Censuren og Charakteerbestemmelsen ved den philo-

logiske Embeds-Examen.

Paa Directionens allerund. Forestilling angaaende

nogle Forandringer i de hidtil, ifolge Fundatsen af 7.

Mai 1788 Cap. IV §§ 1 og 6 og Forordn, af 24. Oktbr.

1818, fulgte Regler for Censuren og Charakteerbestem-

melsen ved den philologiske Embeds-Examen, har det

behaget Hans Majestæt Kongen under 13. d. M. allern.

at bestemme, som fblger:
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1) For hvert enkelt af de Videnskabsfag, hvori ved 1840.

bemeldte Examen examineres, skal gives en speciel 24. Marts.

Charakteer, hvilken tildeles saavel efter de skriftlige

s°oi efter de mundtlige Besvarelser, umiddelbart efter

den mundtlige Examination, af Examinator og de Cen-

sorer, som i det Folgende for ethvert Fag blive an-

ordnede. Af bemeldte Specialcharakterer uddrages en

Hovedcharakteer, efter Regler, som nærmere af Vor

Direction for Universitetet og de lærde Skoler blive

a t bestemme, og saavel Specialcharakteren som Hoved-

karakteren blive at indfore i Candidatens Testimonium

publicum. — 2) Specialcharakteren i de respective Fag

bestemmes af folgende Examinatorer og Censorer, nem-
a§ : i Latin og Græsk af vedkommende Professorer i

den latinske og græske Philologie, hvoraf den Ene

examinerer og den Anden er tilstede som Censor, og
a f Metropolitanskolens Rektor, i hvis Forfald en af Me-

tropolitanskolens Overlærere bor mode som Censor; —
1 Historien af de to Professorer i Historien, af hvilke

den Ene examinerer og den Anden er tilstede som
Censor, tillige med en anden dertil valgt Censor, som
kan være en af Censorerne i de andre Fag; — i He-

braisk af Professoren i de orientalske Sprog som Exa-

minator, af den theologiske Examinator og en af de

philologiske Professorer som Censorer; — i Theologien
a f en theologisk Professor som Examinator, af Biskoppen
0ver Sjællands Stift, eller i hans Forfald et Medlem af

det theologiske Fakultet, og endelig af en af Censorerne
1 de andre Fag; — i Philosophien af den ene philo-
s°phiske Professor som Examinator, af den anden Pro-

fessor
i Philosophien som Censor, og af En blandt

Censorerne
i de andre Fag; — i Mathematiken af Pro-

fessoren
i Mathematik som Examinator, af Professoren

1 Astronomie og en dertil valgt Censor blandt Cen-

sorerne i de andre Fag. — 3) Hovedcharakteren skal

fremdeles, som hidtil, være en af de tvende: Laudabilis

eller Haud illaudabilis, men saaledes, at der til den
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1840. førstnævnte kan, naar Examinanden særdeles har ud-

2^^*^ mærket sig, fbies Tillæget: et qvidem egregie.

Hvilket herved efter allerhoieste Bemyndigelse be-

kjendtgjores til alle Vedkommendes Efterretning. —
Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 24. Marts 4840.

24. Marts. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Politilovgivningen m. v. Khavn

. . den 24. MartS 1840. — Denne Skrivelse anféres som

publiceret i Reykjavik 1840, samt i Hunavatns og Norder-

Mula Sysseler 1841. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr.

1251—53. Ny Colleg. Tid. for 1841, S. 428-431. Algreen-

Ussings Reskriptsaml. for 1840, S. 69—73. — Den af Forsam-

lingen af islandske Embedsmænd i Reykjavik afgivne Betænk-

ning, hvortil her refereres, er udtogsviis trykt i Tioindi fra

nefndarfundum islenzkra embættismanna 1839, S. 24—34.

I behagelig Skrivelse af 24. Februar f. A. har Hr.

Stiftamtmand begjært Cancelliets Resolution for, hvor-

vidt Reskr. af 11. April 1781, angaaende visse Sagers

Afgjbrelse af Sysselmændene brevi manu og uden Ap-

f

pel, endnu kan ansees at staae ved Magt, og om det

ikke navnlig maa antages at være Ovrighedens Sag at

tilholde de saakaldte Lbsemænd at gaae i fast Tjeneste,

men Domstolenes at fastsætte Straffen, naar den Paa-

gjeldende ei adlyder Ovrighedens Befaling.

Cancelliet har derover indhentet Betænkning fra

den ved allerhoieste Reskript af 22. August 1838 an-

ordnede Forsamling af Embedsmænd, og samme har der-

efter i sin over Sagen afgivne Erklæring, næst at yttre

sig over de enkelte §§'er i bemeldte Reskript, andraget

paa, at samme, for at forebygge videre Tvivl og Me-

ningsforskjel, maa blive aldeles ophævet, og at de deri

omhandlede Sager, efter disses forskjellige Beskaffen-

hed, herefter maae blive at afgjbre enten ved Resolu*

tioner af Overbvrigheden, eller ved almindelig Landslov
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°g Ret, eller ved Politiretsdomme, i hvilket sidste Til- 1840.

fælde der, hvad Sagens Behandling og Appel angaaer, 24. Marts

ntaatte være at forholde efter de processuale Anord-

ninger i Almindelighed, og forsaavidt det er offentlige

Politisager, efter Plak. 12. Januar 4824 i Særdeleshed,

hvilken, for at bortfjerne enhver Tvivl om sammes Gyl-

dighed, udtrykkelig kunde paabydes som Lov.

1 den Anledning skulde Cancelliet til fornoden

Efterretning tjenstl. melde Folgende:

Indholdet af det omhandléde Reskript 11. April

^81 maa uden Tvivl ansees ophævet ved yngre An-

ordninger, fornemmelig ved For. 11. Juli 4 800 § 10.

Det maa nemlig antages, at denne Anordning, der for-

byder Ovrigheden herefter at afgjbre private Tvistig-

heder ved deres Resolutioner eller Dommes Approba-
tion, herved har hævet alle ældre specielle Lovbestem-

melser, som hjemlede en slig Afgjbrelse, thi foruden

a t Forordningen indeholder et u b e t i n g e t Forbud mod
denne Afgjbrelsesmaade, var den forhen alene bleven

sanctioneret ved specielle Lovbestemmelser, saa at der,

hvis disse skulde blive i Kraft, ingen Forskjel vilde

være mellem den Tingenes Orden, som Forordningen

bod herefter at skulle finde Sted, og den, som indtil

den Tid var gjeldende. Ligeledes maa det Bud, §'en

Jndeholder angaaende Amtmændenes Myndighed til re-

solvendo at afgjbre smaae Politisager, saavel som om
denne Myndigheds Begrændsning til en bestemt Sum

Rbd.j, ansees som en almindelig Regel, hvorved alle

specielle Bestemmelser af modsat Indhold blive for-

andrede, thi heller ikke i denne Henseende var der
n°gen ældre almindelig Lov, som blev forandret ved
en ny, hvilken da kunde antages at være at forstaae

med de samme Undtagelser, som den ældre havde.

Det maa fremdeles bemærkes, at, ligesom Amt-
mandens Bemyndigelse til ved sin Resolution endelig
at afgjbre de Politisager, der kuu angaae 2 Rbd. eller

XI. ft. 31
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1840. derunder, maa medfore, at de i slige Sager af Syssel-

24. Marts, manden afgivne Bestemmelser, hvad enten disse nu

have Form af Kjendelser eller af Resolutioner, ei kunne

sættes i Execulion, uden foregaaende Indberetning til

Amtmanden, saaledes maa og i alle andre Politisager,

naar disse ikke blot ere Gjenstand for privat Forfolg-

ning, Beretning gjores til Amtmanden, inden Dommen
fuldbyrdes, fordi denne Embedsmand maa være befoiet

til paa det Offentliges Vegne at indstævne Dommen
til Overretten. Indholdet af Plak. 12. Januar 4821 maa

saaledes, som grundet i Sagens Natur, være aldeles

anvendeligt paa Island, og at den ikke særlig deriil er

bleven udvidet, kan forklares deraf, at Reskr.- for Dan-

mark af 26. April 4 742, hvorefter endog Anlægget af

en offentlig Politisag nbdvendigviis krævede en fore-

gaaende Resolution af Amtmanden, ikke var gjeldende

for Island, men Reglerne tvertimod der maalte sdges

i adskillige for Norge givne Resolutioner, der just ved

Plakaten, hvis Hovedformaal var at sætte Politimesterne

i Stand til at anlægge offentlige Politisager uden fore-

gaaende Ordre, bleve med nogle nærmere Bestemmel-

ser gjorte gjeldende i Danmark. lovrigt vil det være

rettest, at Sysselmanden altid og fornemmelig, naar det

ikke er aldeles udtrykkelig lovbestemt, at Sagen ei

kan udfalde til Mere end 2 Rbd. Boder, afgjor offent-

lige Politisager i Form af Dom og ikke ved Resolu-

tion, for at der ingen Vanskelighed skal mode, om

Amtmanden maatte finde Anledning til at indanke Sagen

til Landsoverrelten. I denne Henseende kan han ikke

være indskrænket derved, at Sysselmanden kun har

fundet Anledning til at decretere en Bod, som ei over-

stiger 2 Rbd., da Amtmanden, ligesom han, hvis ogsaa

han finder at Sagen kan afgjores med en saadan ringe

Bod, kan endelig afgjore den ved sin Resolution, hvor-

ved han enten kan approbere Politiretsdommen, eller

inden fornævnte Grændse forandre den, ogsaa maa,

naar han anseer Forseelsen egnet til hbiere Straf, kunne
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indanke den til Landsoverretten, for ved dennes Dom 1840.

at faae det bestemt, om en saadan hoiere Straf er for- 24. Marts,

skyldt. I et saadant Tilfælde vil Landsoverretten ikke

kunne afvise Sagen, fordi den ikke maatte være af

samme Mening som Amtmanden, da denne paa det

Offentliges Vegne er competent til at forlange Sporgs-

maalet afgjort ved Landsoverretsdom, paa samme Maade,

som ellers Sagsøgeren maa kunne indanke de Domme,
hvorved hans Modpart kun er domt til at betale 2 Rbd.

e ller Mindre, naar hans Paastand gaaer ud paa Mere, hvor-

imod det er Overretten, der har at afgjore, hvorvidt en

slig Paastand, den være fremfort i en offentlig Sag af

den, der repræsenterer de offentlige Interesser, eller i

en privat Sag af den Vedkommende, kan tages til Folge

eller ikke. Amtmanden vil endog i de enkelte Tilfælde,

hvor Sagen maatte have den dertil fornbdne Belydenhed,

kunne videre forfolge Sagen til Hoiesteret.

Naar foranforte Grundsætninger anvendes paa de

flere ved Reskr. 11. April 4 784 omhandlede enkelte

Punkter, ville de fleste uden Vanskelighed lade sig af-

gjtire derefter, ligesom ogsaa de ovrige Punkter lade

S1g hensigtsmæssig afgjore uden nogen ny Lov.

Gancelliet skulde i den Henseende bemærke:

ad 1. Ligesom Gabestoksstraffen er afskaffet ved

Reskr. 25. Juli 1808 § 9, saaledes folger det af For.

M« Juli 4800 § 40, at ogsaa de Politidomme, hvorved

Boder over 4 Mk. paalægges, ere Gjenstand for Amt-

mandens nærmere Resolution, dog at der, hvor Sagen
er aldeles privat, ingen officiel Indberetning derom er

at gjore, men det vil beroe paa Parterne, om Nogen
af dem vil paaanke den afsagte Dom.

ad 2. Dette Punkt bliver ligefrem at afgjore efter

det Foranforte.

ad 3. Dette Punkt finder vel ikke sin Afgjorelse
1 de oven udviklede Grundsætninger, men i den Lov om
Udpantningsretten, der, som Hr. Stiftamtm. bekjendt,
er bragt i Forslag af Forsamlingen i Reikevig, vil inde-

31*
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1840. holde den Fremgangsmaade, der skal bruges i de i

24. Marts. §'en omhandlede Sager, forsaavidt ikke allerede Anordn.
" ^ " 17. Juli 1782 indeholder Reglen 1

.

ad 4. Den i §'en nævnte Plakat 13. Mai 1776 er

ophævet ved Plak. 9. Maris 1836, men hvad Ansvaret

for forsbmt Veiarbeide angaaer, viser For. 11. Juli 1800

§ 10, og det ovrige oven Anfbrte, hvilken Control og

Paaankning Sysselmandens i saa Henseende afgivne

Kjendelser ere underkastede. Hvad Inddrivelsen af

Rævetolden angaaer, da vil den under Nr. 3 benævnte

Anordning derpaa blive anvendelig.

ad 5. I denne Henseende vil og For. 11. Juli 1800

§ 10 i Forbindelse med de ellers oven udviklede Sæt-

ninger finde Anvendelse paa Sysselmandens Kjendelser.

ad 6 og 7. De her omhandlede Gjenstande blive

nu at behandle efter Reglem. 8. Januar 1834.

ad 8 og 9. For. 11. Juli 1800 § 10 viser, at de

omhandlede Sager nu blive at behandle ad Relsveien.

ad 10. Den allernaad. anordnede Forsamling af

Embedsmænd i Reikevig har med Hensyn til denne §

bemærket, at For. 19. Febr. 1783 og Reglem. 8. Januar

1834 § 20 synes at. hjemle den Grundsætning, at det

maa være en Ovrighedssag at give Lbsemænd Tilhold

til at gaae i Tjeneste, naar og forsaavidt det ansees

tjenligt at give dem et saadant Tilhold, fårend Tiltale

institueres imod dem for deres Hensidden i ulovlig

Stilling, hvorimod det alene kan tilkomme Domstolene

at anvende Straffelovgivningen paa den, der enten efter

eller uden foregaaende Tilhold tiltales for at være Lbse-

mand, hvoraf det tillige vil være en FGlge, at det over-

lades ene til Domstolene at afgjbre, hvorvidt den. der

tiltales, er i en saadan Stilling, at han kan ansees som

Lbsemand eller ikke, hvilken Fremgangsmaade ogsaa

bedst formenes at stemme overeens med Sagens Natur,

det i Almindelighed bestaaende Forhold mellem Ovrig-

») see Plak. 2. April 1841.
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hed og Domstole og den for Danmark gjeldende Lov- 1840.

givning, uavnlig For. 21. August 1829 § \, cfr. Canc.

Skriv. 1. Marts 4 831.

Hvad i saa Henseende af bemeldte Forsamling er

yttret maa Cancelliet aldeles tiltræde, og man skjonner

saaledes ikke rettere, end at denne Sag i Eet og Alt

vil kunne jævnes uden nogen ny Lov.

Ved tjenstligst at meddele Hr. Sliftamtm. Foran-

staaende, skulde man lige tjensll. have Dem anmodet

om, naar den allern. anordnede Forsamling af Embeds-

mænd næste Gang sammentræder, at give samme Under-

retning om denne Sags Udfald. Det kongel. Danske

Cancellie den 24. Marts 1840 ^

Patent ang. Bestallingers og Benaadnings« 25. Marts,

breves Indsendelse til Confirmation. Khavn den

25. Marts 1840. — Disse Breve skulde indsendes fra

de i Danmark boende inden 1. August og udenfor Danmark
inden 1. Januar 1841. — Publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli Maaned 1840; ligeledes er det publiceret 1841

i Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysselerne. — Canc.

2 - Depart. Registr. XLI, 88*—89 (1840, Nr. 155). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1840, S. 304-306. Qvart-

Forr. for 1840, S. 78-79. Schou XXIII, 50-51. - Under

samme Dato er Patent af lignende Indhold udkommet paa
Tydsk og Dansk for Hertugdommerne Slesvig og Holstein.

Reskript til Stiftamtmanden over Island, Carl 26. Marts.

Emil v. Bardenfleth, ang. Kong Christian den

Ottendes Tronbestigelse. Khavn den 26. Marts

1840. — see Stiftamtmandens BekjendtgjSrelse 28. April

1840. *
—

Ved Skrivelser af samme Dato til begge Amtmændene i

Island tilstilles dem Gjenpart af ovenstaaende Skrivelse til

Stiftamtmanden. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.
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184°- Cancellie - Kundgj oreise ang. Indsendelse af

28. Marts. Cancellie - Expeditioner til Confirmation. Khavn

den 28. MartS 1840. — Publiceret i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik i Juli Maaned 1840
;

ligeledes er den an-

fort som publiceret i Hunavatns, Oefjords og Norder-Mula

Sysseler. — Canc. 2. Depart. Registr. XLI, 95*—96 (1840, Nr.

178*). Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. for 1840,

Nr. 307. Qvart-Forr. for 1840, S. 80 ; Schou XXIII, S. 51. —
Uddrag.

Cancellie -Kundgjorelse angaaende hvilke af de

igjennem det Danske Cancellie ad mandatum udfær-

digede Expeditioner der skulle indsendes til Confir-

mation.

I Henhold til de Bestemmelser, som indeholdes i

det allerhbieste Patent af 25. d. M., angaaende Bestal-

lingers og Benaadningsbreves Indsendelse til allernaad.

Confirmation, har Hans Majestæt fastsat, at efternævnte

af de i hbisalig Kong Frederik den Sjettes Regjeringstid

igjennem det Danske Cancellie i den hoisalige Konges

Navn og under det kongelige Segl udfærdigede Expe-

ditioner skulle indsendes til Collegiet, for ligeledes ad

mandatum at vorde confirmerede, nemlig:

Apotekerbevillinger, —
Angaaende Tiden, inden hvilken Ansogningerne

om Confirmation skulle være indsendte, med hvad videre

dermed staaer i Forbindelse, blive de i ovennævnte

allerhbieste Patent indeholdte Regler at iagttage.

Hvilket herved tilkjendegives alle Vedkommende

til fornoden Efterretning og allerund. Efterlevelse. —
Det kgl. Danske Cancellie den 28. Marts 4 840i

28. Marts. Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Fortolkning af en Bestemmelse i

Sportel-Reglementet. Khavn den 28. Marts 1840.

— Publiceret 1841 i Norder-Mula Syssel. — Canc. 3. Depart.
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Brevb. 1840, Nr. 1312—1313. Rubr. i Algreen-Ussings Re- 4840.
skriptsaml. 1840, S. 78 med Anmærkning. 28. Marts

Idet Gancelliet herved tjenstl. bifalder den af Hr.

Stiftamtm. i Skrivelse af 23. Septembr. f. A. fremsatte

fortolkning af Sportel-Reglementet \0. Septbr. 1830 § 6 1
,

Stiftamtmand Bardenfleth havde i den anforte Skrivelse

indberettet, at han ved Eftersyn af Sysselmændenes Rets-

Protokoller i Sonder-Amtet havde bragt i Erfaring, at der

meget hyppigen finder en efter hans Formening aldeles

uhjemlet Anvendelse Sted af den 6. § i Sportel -Regle-

mentet af 10. Septbr. 1830, idet der beregnes Gebyr efter

denne § for at udnævne Vidner til hvilkensomhelst Rets-

handling, Skiftesession, Fogedforretning m. v., imedens

det vistnok alene er Paragraphens Mening, at Gebyret kan

beregnes for de i Retten foregaaende Udmeldelser af Syns-,

Skjons-, Taxationsmænd, eller saadanne Mænd, som have

selvstændigen at afholde en lovlig Forretning, hvad enten

det nu er paa egen Haand eller under Retsbetjentens Vei-

ledning. Det er aabenbart, at der er en stor Forskjel

mellem en saadan Udmeldelse, der er en egentlig Rets-

handling, og den Handling, at tilkalde eller medtage Vidner

til at overvære Rets- og Skifte -Sessioner m. v., hvilket

i alt Fald maa være en Ovrighedshandling, og hvorfor

intet Gebyr kan beregnes. Uagtet nu det omhandlede

Gebyr ikkun er af ringe Betydenhed, saa er denne for-

mentligen feilagtige Anvendelse af den omhandlede Lov-

bestemmelse dog ikke ganske uvæsentlig ; thi efter den

anførte Fortolkningsmaade bliver dette Gebyr naturligviis

beregnet meget ofte, medens derimod de Forretninger, for

hvilke det egentligen ei bestemt, ikkun forefalde yderst sj el-

dent her i Landet (Island). Netop fordi hiin Fortolknings-

maade vistnok i mange Jurisdictioner her i Landet er an-

[j vendt aldeles upaatalt, havde Stiftamtmanden troet at burde

udbede Cancelliets nærmere Fortolkning meddeelt over den

omhandlede 6. § i Sportelreglementet af 10. Septbr. 1830,

heller end selv at give Sysselmændene i S(3nder-Amtet den

i saa Henseende fornbdne Forskrift. Stiftamtmanden hen-

leder derhos Opmærksomheden paa „den væsentlige Mangel,

at Sportelreglementet ingensinde er blevet oversat i det

islandske Sprog, hvorfor det er saagodtsom aldeles util-

gjængeligt for de allerfleste Almuesmænd."
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1840. undlader man derhos ikke, forsaavidt De har andraget

28^Marts Paa '
at bemeldte Sportel-Reglement maa blive oversat

paa Islandsk, lige Ijenstl. at melde, at Cancelliet har

truffet den fornbdne Foranstaltning til Opfyldelsen af

Deres Begjæring, samt at der, naar Oversættelsen er

bleven trykt, vil blive tilstillet Hr. Stiftamtm. et Antal

Exemplarer af samme. — Det kongel. Danske Gancellie

den 28. Marts 4 840 1
.

28. Marts. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Beskikkelse af Jordemodre i Reykja-

vik og deres Lon. Khavn den 28. Marts 1840
2

.

— Publiceret i Reykjavik 1840. ~ Canc. 3. Depart. Brevbog

1840, Nr. 1311.

Hr. Stiftamtmand har i behagelig Skrivelse af 7.

Oktbr. f. A. indstillet til Approbation, at De istedetfor

den af Dem entledigede Jordemoder i Reikevig, C. E.

Moller, har antaget tvende Jordemodre for Reikevig

By og Kirkesogn, nemlig en Islænderinde. Ragnheidur

Olafsdatter, og en dansk Kone Sophie Hansen, saaledes

at den Jordemodertjenesten hidtil af Jordebogskassen

tillagte Lon deles imellem dem, hvorhos De har an-

draget paa, at der tillægges dem hver især Ret til,

naar fornævnte G. E. Moller doer eller bortflytter fra

Reikevig, at erholde af Jordemoderdislriktet fri Bolig

og Ildebrændsel eller, om de hellere maatte onske det,

en Godtgjorelse i Penge af 40 Rbd. r. S.

I Anledning heraf skulde man, efter desangaaende

at have corresponderet med det kgl. Rentekammer, til

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

!

) Canc. Skriv, til Etatsraad, Geheime - Archivarius Finn

Magnusen, at foranstalte Sportel-Reglementet oversat paa

Islandsk og at indsende det til Cancelliet, naar tredie

Correktur af ham er besdrget. Canc. 3. Dep. Brevb. sst.

3
) Canc. Skriv. 1. Septbr. 1842.
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at der imod det saaledes Indstillede Intet findes at 1840.

erindre. — Det kgl. Danske Cancellie den 28. Marts

1840.
28. Marts.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. Marts.

Island, ang. Forrentelsen og Udbetalingen af

Umyndiges Midler. Khavn den 28. Marts 1840.

7/ Anføres som publiceret i Borgarfjords og Hunavatns Sysseler

1841. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1354.

Hr. Stiftamtmand Bardenfleth har, ved hertil at be-

rette de af Dem, som Folge af Vor Skrivelse af \ 8. Mai

A., trufne Foranstaltninger til Indforelse af Control,

saavel ved Indbetaling, som Tilbagebetaling af de Umyn-
diges Midler, der indsættes i Islands Jordebogskasse

til Forrentning af Statsgjældskassen, i behagelig Skri-

velse af 7. Oktbr. s. A. yttret, at den bestemte Termin

f°r Tilbagebetalingen af Umyndiges Capilaler, naar

Eierne have opnaaet Mindreaarighedsalderen, vil med-

føre endeel Vanskeligheder for Vedkommende i Hen-

seende til Capitalernes Anbringelse.

Kammeret har i Anledning heraf brevvexlet med
Directionen for Statsgjælden og den synkende Fond,

som nu i Skrivelse af 3. dennes har yttret, at den al-

deles bifalder de af Hr. Stiftamtmanden trufne Foran-

staltninger, og da fra den kgl. Kasses Side flere Grunde
tale for, at den Leilighed, der er givet til de omhand-
lede Midlers Forrentning af Statskassen, erholder en-

hver passende Indskrænkning, saa finder Directionen

s,8 ikke foranlediget til, i Faveur af vedkommende
Eiere, at samlykke i, at Midlerne forblive indeslaaende i

den kgl. Kasse længere, end saadant, ved de alminde-

lige Lovbestemmelser om Umyndiges Midler er hjemlet,

°8 det bnskes derfor nbie paaseet, at Tilbagebetalingen

efifectueres naar Vedkommendes Umyndigheds-Tilstand

ophorer.
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1840. Dette skulle vi ikke undlade herved tjenstligen at

oq
'

\iT^T' melde Hr. Stiftamtmanden til behagelig Efterretning. —

-

Rentekammeret den 28. Marts 1840.

i. Aprii. Kongelig Resolution ang. nye tabellariske

Indberetninger om den islandske Handel. Khavn

den 1. April 1840. — I Rentekammerets Forestilling

24. Marts bemærkes, at uda den islandske Handel er af stor

Vigtighed for Danmark, i Særdeleshed for Kjbbenhavn", vilde

det være af megen Interesse, at faae fuldkomnere Underretning

om denne Handel og dens Forfatning, end man nu havde og man

hidtil havde kunnet forskaffe sig, paa Grund af de islandske Em-
bedsmænds Efterladenhed og de Handlendes Uefterrettelighed i

deres Angivelser. Den i Reskr. 29. Septbr. 1797 befalede aarlige

Indsendelse af Priiscouranter baade over Indførsels- og Udforsels-

Artikler havde i denne Henseende kun ufuldstændig virket,

ligesaa lidt som de ved Rentek. Circ. 28. Septbr. 1816 paa-

budte Schemata. Nu fandt Kammeret, at der var Anledning

til at forandre disse Schemata, og navnlig at simplificere dem

og at give Plads for flere Rubriker i Anledning af den mere ud-

videde Handel, deels med Hensyn til Handels -Etablissementer

paa enkelte Steder, deels med Hensyn til Skibenes Antal, og

deels med Hensyn til Artiklernes Mængde.

Kammeret indstiller saaledes nye Schemata til Approba-

tion, og foreslaaer tillige, at Tabellerne indsendes direkte til

Kammeret, og tillige i Afskrift til Amtmændene. Naar Beret-

ningerne ere samlede hos Kammeret for eet Aar, foreslaaes,

at de afgives til Commissionen for statistisk Tabelværk, da

det antages, at nogle, navnlig Tabellerne Nr. I og II, vilde

blive af offentlig Interesse.

Stiftamtmand Bardenfleth havde erholdt Leilighed til

gjbre sig bekjendt med de ældre islandske Handelsberetninger>

og de til Grund for samme liggende Schemata, og havde og'

saa fundet, at disse trængte til Forandringer $ Kammeret havde

ogsaa i dets Forslag taget „behørigt Hensyn" til hvad han 1

saa Henseende havde foreslaaet. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1840 B, Nr. 148.

Vi bemyndige allem. Vort Rentekammer til at lade

trykke og blandt de islandske Sysselmænd saavel som

Byfogdeu i Reikevig fordele et passende Antal Exem-



Kgl. Resol. ang. Handklsberetninger. 491

Piarer af de 5 Stykker allerunderd. i Forslag bragte

Schemata, samt at paalægge de nysnævnte Embeds-
mænd aarligen at udfylde og saavel til Rentekammeret
at indsende disse Tabeller istedetfor de hidtil angaaende

islandske Handel allern. anordnede tabellariske Be-

retninger, som og at tilstille deres respective Amtmænd
Afskrifter af samme. Og kunne disse Tabeller for hvert

Aar især afgives til den allern. anordnede Commission
^or Tabelværket, for at en Deel af Tabellernes Indhold,

efter nærmere med bemeldte Gommission derom fort

Brevvexling, kan blive bragt til almindelig Kundskab. —
København den i. April 1840 \

mo.
1

:

. April.

') Ved Rentekammerets Skrivelser 9. Mai ere 25 Exemplarer

af de omtalte Schemata sendte til Land- og Byfoged

Gunnlbgsen i Reykjavik samt hver Sysselmand i Island,

for aarligen hvert Efteraar at udfylde to Exemplarer og

deraf sende det ene til Amtmanden, det andet direkte til

Kammeret ved forste Leilighed, istedenfor de hidtil an-

ordnede Priiscouranter og andre tabellariske Beretninger,

angaaende den islandske Handel, som herefter skulde

bortfalde. — Ved Skrivelser af samme Dato er Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island ligeledes tilstillet et Exem-
plar, med Anmodning om at bidrage til, at de indsendte

Handelstabeller maatte blive saa noiagtige som muligt. —
Endelig er ogsaa herom under s. D. afgaaet en Meddelelse

til Commissionen for det statistiske Tabelværk. Rentek.

Isl. Copieb. 13, Nr. 1484-1502, 1503-1504, 1505 og

1506.
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[Bilag I.]

Fortegnelse over de til N. N. Syssel deels fra

Danmark og Hertugdømmerne, deels fra fremmede Ste-

der indforte Varer i Aaret 18...

Varesorter
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CO

d

CO
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o
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CO

Rug
Byg
Bankebyg
Meel, Rug-

Hvede-
Byg-

Gryn, Byg-
Boghvede-

Ærter
Kartofler

Skonrogger
Skibsbrad
Andre Madvarer af

omtrentlig Værdi
Viin
Edike
Brændeviin, Dansk

Fransk
Rum
Punschextract
Kaffe

Thee
Sukker, Melis-

Kandis-
Pudder-

Sirup
Salt

Tobak, Blade-
Skraa-
Snus-
R«g-

Sæbe, alle Slags

Urtekram af omtrent-
lig Værdi

Hatte
Papiir, alle Slags
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Varesorter
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isenkram efter om-
trentlig Værdi

Klæde
Laerred

Cattun

Scherting

Langcloth
Jern

Staal

Steenkul
Tjære
Bjelker

Planker
Jufferter

Brædder
Andre Tijmmervarer

af omtrentlig Værdi
fajance
Leertbi

^induesglas
Kakkelovne
Hestesko
Sttm

Indig

fiskekroge
Fiskeliner

Trodser
Hamp
Bly

Krudt

DQ

CO

DQ

C

1840.

1. April.
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O

CO

I



494 KGL. ReSOL. ANG. HANDELSBERETWNGER.

1840.

li April.

[Bilag II.]

Fortegnelse over de fra N. N. Syssel deels til

Danmark, og Hertugdømmerne, deels til fremmede Ste-

der udfbrte Varer i Aaret 18 . . .

Varesorter

s

•g <-

03 a
• .2 s
n o,

o ^ 23

—
cs
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>
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en
o
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a
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a

h3 .c

CO

o

c

CO

CO

O

CC

CO

o

CO

O

CO

O
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CO

o

>
co

O

CO

Fisk, Klip-
Plat-

Tran, Havkalvs-
Fiske- og Sæl-

Saltet KjBd
Talg
Skind, Faare-

Lamme-
Ræve-, graa

hvide
Svane-
Sæl-

Ederduun
Fjeder, Svane-

Fugle-
Uld, hvid

meleret
TrSier, enkeltbaands

dobbeltb.

Vanter
StrOmper, enkeltb.

dobbeltb.

Vadmel
Fiskerogn
Kreaturbeen

[Bilag IIIJ

Priiscourant for Indførselsvarer ved Handels

stederne i N. N. Syssel, Aar 18...

Varesorter
R̂

de So
*£ Bemærkninger.

Rug, pr. Tde
Rugmeel, pr. Tde
Bankebyg, pr. Tde
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Varesorter .
**** S% Bemærkninger. 4840.

Ærter, pr. Tde
Skonroggen, pr. %
Skibsbrttd, pr. %
?
a lt, pr. Tde

Jei*n, pr. &
gtaal, pr. %
oteenkul, pr. Tde
gjelker, pr. Stk. .

Planker, pr. Stk.
Jufterter, pr. Stk.
Brædder, pr. Tylt
Fiskeliner, 60 Favns pr. Stk.

— 40 Favns pr. Stk.
Hamp, pr. L%
fiskekroge, pr. 100 Stk.
Tjære, pr. Tde
Lærred, ordinairt, pr. Alen
Klæde, middelgodt, pr. Alen
Indigo, pr. %
AJansk Brændeviin, pr. Pot
Skraatobak, pr. %
Kaffe, pr. %
Sukker, Melis-
— Kandis-
— Pudder-

[Bilag IV.]

Priiscourant for Udforselsvarer ved Handels-

stederne i N. N. Syssel, Aar 18...

Varesorter £bt ^Sk.
Bemærkninger.

Fisk, Klip-, pr. Sk%
m— Plat-, pr. Skfø
Tran, Havkalvs-, pr. Tde
~ Fiske- og Sæl-, pr. Tde

Saltet Kjbd, pr. L%
Talg pr. %
akmd, Faar-, pr. Stk.
— Lamme-, pr. Stk.
— Ræve-, graae, pr. Stk.
— — hvide, pr. Stk.
— Svane-, pr. StK.
— Sæl-, pr. Stk.

Ederduun, pr. %
Fjeder, Svane-, pr. %
„ — Fugle-, pr. %
Uld, hvid, pr- »— meleret, pr. %
Trbier, enkeltbaands, pr. Stk.
— dobbeltbaands, pr. Stk.

Strømper, enkeltbaands, pr. Stk.
— dobbeltbaands, pr. Stk.
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1840, Varcsorter
S
°g

k
Bemærkninger,

Ta^hT kanter Pr- p«
vadmel, pr. Alen
Fiskerogn, pr.

Creaturbeen, pr.

[Bilag V.]

Fortegnelse over de ved Handelsstederne i N. N.

Syssel i Behold værende Nodvendighedsvarer i Efter-

aaret 18 . .

.

Ved ... Etablissement
*u« Ru

f™
el B^h^ ^rter Haardt BrOd

»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(til 15-inclO

Tilsammen

7. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. nogle forrige Laugar-

næs Kirke tilhorende flivilder. Khavn den 7. April

1840. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1840, Nr. 1277.

Hr. Stiftamtmand har med behagelig Betænkning

af 17. Oklbr. sidsti. tilstillet Cancelliet et med Deres

llbiærv." Betænkning af 29. Juni næslforhen ledsaget

Andragende fra Sognepræsten for Reikevig Domkirke,

Provst Thordersen, hvori denne anholder om at for-

hjælpes til Leien af fem den forhenværende Kirke paa

Laugarnæs tilhorende og ved Reskr. af 4. April 1794

l

) De "Varesorter, som endvidere opføres, ere følgende:

60 Favns Liner, Stk. — 40 Favns Liner, Stk. — Hamp,

L% — Bjelker, Stk. — Planker, Stk. - Jufferter, Stk.

— Brædder, Tylvter — Jern — Salt— Tjære — Steenkul.



Canc. Skriv. ang. Kirkeqvilder. 497

W Domkirken henlagte Qvilder, hvilken Leie aldeles 1840.

7. April,
ikke udbetales ham for de 4 Qvilder, og for det femte

Qvilde formentlig udredes efter en uforholdsmæssig lav

Evaluation.

Cancelliet har derom brevvexlel med det kongel.

Rentekammer, som i sit Svar har yttret, at det med
Hensyn til de oplyste og forklarede Omstændigheder
ikke vil have Noget imod, at der for den folgendeTid
a f Domkirkens Midler udbetales til Sognepræsten for

denne Kirke Leien af 4 Qvilder, beregnet efter Capi-

lelslaxten, indtil et saadant Antal Qvilder kan blive

anskaffet for Kirkens Hegning, og indsat paa dens Jorder;

nien at Kammeret derimod ikke skjbnner rettere, end
al det med Hensyn til Leien af det femte Qvilde maa
nave sit Forblivende ved den derfor i Reskr. af 26. Mai

^797 bestemte Betaling.

Foreslaaende tilmeldes herved Hr. Stiftamtmand

°g Deres Hdiærv. til behagelig Efterretning og videre

Bekjeudtgjbrelse, idet man lader de med Sagen ind-

sendte 9 Sikr. Bilag folge tilbage. — Det kgl. Danske
c ancellie den 7. April 1840.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over n. April,

feland, ang. Afgifterne af Kirkjubæ Klostergods.

Khavn den 11. April 1840. — Rentek. lil Copiebog
13

j Nr. 1379.

Efter hvad Hr. Stiftamtmand Bardenfleth i behage-
lig Skrivelse af 5. Septbr. f. A. har forklaret og oplyst
a«gaaende den Skade, Jorderne Efri-Steinsmyrar ogSlyjar
a f Kirkebai Kloslergods ere tilfoiede ved Flyvesand,

bifalder Kammeret, i Forventning af allerhoieste Appro-
bation, deels at De har tilstaaet Opsidderne paa forst-

nævnte Jord fdlgende Godtgjbrelse, nemlig:

J6n Guomundsson 20 Al.

Gfsli J6nsson 11 -

og Ingigerour Bjbrnsd6ttir ... 9 -

XI. B. 82
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1840. efter den lilladle Ydelsesmaade, Halvdelen in natura

,7^7^T^oe Halvdelen med 8 Sk. pr. Alen. deels at De har
11. April. D

a
tilladt, at Opsidderen paa Slyjar, J6n Olafsson, maa i

3 Aar, fra Fardag 1839 at regne, eftergives 10 Alen

aarlig i den betingede Landskyld, hvilket behageligen

maatte tilkjendegives Administrator J6n Guomundsson til

Iagttagelse ved hans Regnskaber. Forovrigt skulle vi,

i Anledning af Hr. Stiftamtmandens Forespo'rgsel i oven-

nævnte Skrivelse: om Jordebogen af 1760 eller den i

Aaret 4769 optagne Besigtigelses - Forretning bor tages

til Folge ved Bestemmelsen af Afgifterne paa Kirkebai

Klostergods, ikke undlade herved tjenstligen al melde,

at i Henhold til vor Skrivelse af 5. Juni 1824 og 16. Mai

1835 maae Afgifterne, naar Bygselforandring indtræffer

og Jordernes Tilstand kunde taale det, saavidt muligt

sbges forhoiede til hvad ovennævnte Besigligelsesforret-

ning bestemmer. — Hentekammeret den 4 1. April 4 840.

ii. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Procento-Skat af Land- og Byfoged-

Embedet i Reykjavik. Khavn den 11. April

1840. — Rentek. IsJ. Copieb. 13, Nr. 1383.

Ved behagelig Skrivelse af 4 2. Septbr. f. A. bar

Hr. Stiftamtmand Bardenfleth meddeelt os Deres Be-

tænkning angaaende Procentskat af Land- og Byfoged-

Embedets uvisse Indkomster, og derhos ladet medfblge

et Andragende fra Landfoged Gunlbgsen om Fritagelse

"dérifop/.
" .V>i -

"

i -.J '.,
'..

-•'•; :

.:

T
' r̂^^^^^^^^^^^^^^B

I denne Anledning skulle vi, til videre Bekjendt-

gjorelse for Landfoged Gunlbgsen, ikke undlade herved

tjenstligen at melde, at Kammeret, i Betragtning af de

anfbrte særdeles Omstændigheder, og i Forventning af

allerhbieste Approbation, tillader, at Gunlbgsen maa

blive frilaget for at udrede den Procentskat af Land-

og Byfoged - Embedets Indkomster, hvormed han for

«
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Tlden staaer til Restance indtil 4. August d. A., men at 1840.

bemeldte Afgift for den følgende Tid bliver af ham at ^T^f
udrede. — Rentekammeret den 44. April 1840.

'

pn
'

Bevilling til Gjenoprettelse af et Apothek paa n. April.

Handelsstedet Oefjord (Akureyri). Khavn den

April 1840. — Canc. 3. Depart. Registr. for 1840,

Nr
- 195. Rubr. i Coll. Tid. for 1840, S. 343; samt i Algreen-

Ussings Reskriptsaml. 1840, S. 91.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, efter

den af forhenværende Apolhoker Otto Thorarensen af

^°r Kjobstad Reikiavig paa Vort Land Island derom
allerund. gjort Ansøgning og Begjæring allern. ville have

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade,

at fornævnte Oflo Thorarensen maa gjenoprette et Apo-
thek

i Oefjord Handelstad under Nord- og Ost- Amtet
paa bemeldte Vort Land Island, og sig der paa lovlig Maade
s°m Apotheker ernære, dog saaledes, at han ikke derved

gives Eneret til Afsætning af Medikamenter i Amtet,

rettende sig i alle Maader efter de om Apothekere
allern. udgivne Forordninger, samt den befalede Taxt,

saavel som og den Eed, han Os derpaa allerund. gjort

°S aflagt haver, hvorimod Vi allern. have bevilget og
tilladt, at han maa nyde de Privilegier, som bemeldte

Forordninger omformelde og tillade Apothekere at nyde.

forbydende &c. — Kjbbenhavn den 44. April 1840.
[ad mandatum].

Bevilling til Ægteskab med Broders Enke, mod n. Aprii.

Kj endelse til et Hospital. Khavn den 11. April

1840. — Canc. 3. Depart. Registr. 1840, Nr. 196.

At Christjan Steindorsson af Yxnakelda under Is-

lands Vestamt maa ægte Thorbjbrg Arnadatter samme-
steds, uagtet hun var hans afdbde Broder Bjorn Stein-

dorssons Enke.
(t
Dog skulle de forst paa behorige

32*
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1840. Steder beviisliggjtfre, at de hinanden ei nærmere end

lT^April
ovenme^ t U(-i Slægt eller Svogerskab paarore, saa og

noget efter deres Midler og Ledighed og Biskoppens

billige Sigelse til næste Hospital udgive, saafreml de

denne Vor ailern. Bevilling agte at nyde" \ — Kjobenhavn

den 11. April 1840. [ad mandalum].

ii. April. Forordning angaaende Straffen for Tyveri, Be-

drageri, Falsk osv. Khavn den 11. April 1840.

— Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1840,

og samme Aar i Gullbringa og Kjosar Syssel; 1841 i Reykja-

vi'k Byes Juiisdiction, Arnæs Syssel og Borgarijords Syssel, 1

Vester- Amtet i Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs, Dala og

Bardastrands Sysseler, samt i alle Nord- og Oster -Amtets

Jurisdictioner, med Undtagelse af ThingcJ Syssel, hvor den ikke

anfcJres som publiceret. 1842 i Skaptafells, Rångårvalla og

Vestmannfte Sysseler; 1845 ilsafjords og 1846 i Stranda Syssel, ?f

Endvidere anføres den som publiceret paa Islandsk i Synodal"

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1842, i Gullbringa og Kjosar

Syssel samme Aar; 1843 i Reykjavik og i Arnæs Syssel; lige
~

ledes i Aarene 1843, 1845 og 1846 i Snæfellsnæs, Dala og

Bardastrands Sysseler; og endelig 1843 og 1844 i Nord- og Oster*

Amtet, undtagen Thingb' Syssel. — Canc. 2. Dep. Reg.

113 (1840, Nr. 210). Original- Aftryk paa Dansk alene bos

Schultz, 44 Sider i 4t0
. Ligeledes paa Dansk og Islandsk, trykt

hos Schultz, 100 Sider i 4 to
. FOrste Side Titelblad : den danske

Titel ttverst, samt folgende Bemærkning om Forordningens Gyl-

dighed paa Island: „Ifolge Forordningen 24. Januar 1838 §§ *

og 2 gjeldende for Island, med den Forandring i nogle af de den

bestemte Straffe, som bemeldte Forordnings §§ 3 og 4 foreskrive

(jevnf. Canc. Skr. 13. Mai 1841); der nedenfor den islandske

Titel med samme Anmærkning paa Islandsk ; det Oviige p
aa

Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider 2—94 den danske Te**

med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige Sider 3-95 den

') den samme Clausul findes i en anden under samme Datu**1

ad mandatum udgiven Bevilling, hvorved Tjenestekarl S ver*1

Gudmundsson af Hrafnhol under Nord- og Oster- Amtet

tillades at ægte Tjenestepige Margret Bjarnadatter af Storu-

Okrum, uagtet hans Broder Jon Gudmundsson i
Aaret

1835 havde udenfor Ægteskab avlet Barn med hende.
~"

Cauc. 3. Depart. Registr. 1840, Nr. 197.
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islandske Text uden Underskrifter. Indholdsliste paa Dansk 1840.'

°g Islandsk paa S. 96-99. Sidste Side blank. — Coll. Tid. 11. April.
for 1840, S. 345-388, 393-425, 433—465, 473—518 (med
Motiver og Indholdsfortegnelse). Qvart-Forr. for 1840, S. 86-
12*$ Schou XXIII, 54—89. Jevnf. Viborg Stændertid. 1838,

184-302; II, 1565-1608; Roesk. Stændertid. 1, 2334—
2372

j II, 2504—2563. — Islandsk: Original- Aftryk hos
Schultz med den danske Text (see ovenfor).

Forordning angaaende Straffen for Tyveri, Bedra-

&ep i) Falsk og andre dermed beslægtede Forbrydelser.

Vi Christian den Ottende <&c. G. V., at Vi, efter at

°ave taget de af begge Forsamlinger af Vore troe danske
^ rovindsialstænder indgivne allerunderd. Betænkninger

0v er det dem forelagte Udkast til en Forordning an-

Saaende Straffen for Tyveri, Bedrageri, Falsk og andre

dermed beslægtede Forbrydelser under noieste Over-

vielse, ållern. have fundet for godt at befale som følger:

4. Straf for forste Gang begaaet simpelt Tyveri. —
Straffen for Tyveri skal, naar dette ikke er forbundet

^ed nogen særegen Omstændighed, der medfører, at

eQ eller anden af de nedenstaaende Bestemmelser deri

gjbr Forandring, være i de ringere Grader Fængsel

Paa Vand og Brod fra 2 Gange 5 til 6 Gange 5 Dage,

°g ellers Strafarbeide indtil 4 Aar.

2. Det Stjaalnes Værdies Indflydelse paa Straffen. —
Ved Valget af den hbiere eller ringere Straffegrad efter

§ 4 have Domstolene at tage stadigt Hensyn til Tyve-

nets Stbrrelse, og derunder ikke blot til de stjaalne

Kosters Værdi, som særskilte Ting betragtede, men
°gsaa til den særdeles Skade, som den Forurettede

tøaatte have lidt, enten formedelst den Forbindelse,

hvori disse Ting staae med en anden Ting, hvorfra de
ei'e blevne afsondrede, eller af andre Aarsager.

3. Skærpende Omstændigheder. — Ved Siden af

den Indflydelse, der, i Overeensstemmelse med § 2,

bh'ver at tillægge Tyveriets Værdi, bor fblgende Om-
stændigheder fornemmelig komme i Betragtning som
Grunde til en forhoiet Straffegrads Anvendelse : 1 ) naar
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4840. den stjaalne Ting var af saadan Beskaffenhed, at den

11. April. Vedkommende ei kunde holde samme i nole Forvaring;
-jm~'^~

2) naar Nogen med Vold eller ved Hjælp af Diriker,

falske eller tillistede Nbgler eller ved at bryde Segl

har aabnet Skab, Kiste eller andet Gjemmested, eller

Forbrydelsen iovrigt har været forbunden med særdeles
/

Overlæg, Snedighed eller Dumdristighed; 3) naar den

Skyldige befandt sig i en trangfri Forfatning; 4) naar

han stod i den Bestjaalnes Tjeneste eller af anden

Aarsag skyldte denne særdeles Troskab og Omhu;

5) naar ellers hans Stilling, hans Forhold til den Be-

stjaalne eller den Tillid, som denne har viist ham, har

givet ham en særdeles Leilighed til det af ham ud-

svede Tyveri; 6) naar Forbrydelsen, uden ganske at

kunne henregnes til noget af de Tyverier, hvorfor der

i det Følgende er sat en forhoiet Straf, dog nærmer

sig et saadant med Hensyn til de Egenskaber, der have

gjort samme til Gjenstand for den skærpede Straffe-

bestemmelse; 7) naar Forbryderens ovrige Vandel vid-

ner om, at streng Straf behoves for at overvinde hans

forbryderske Tilboielighed
; 8) naar han under samme

Sag findes skyldig i flere Tyverier, i hvilket Tilfælde

ikke blot det samlede Beldb af alle de stjaalne Koster

bcir komme i Betragtning, men ogsaa det sttirre Hang

til Misgjerningen, som han har lagt for Dagen ved oftere

at forbryde sig.

4. Formildende Omstændigheder. — Derimod bør

især fdlgende Omstændigheder komme i Betragtning

som Grunde til Lemfældighed i Straffens Anvendelse:

Ungdom, Eenfoldighed, forso'mt Opdragelse, Forfdrelse,

uforskyldt Trang, foregaaende god Opforsel, den ved

skjodeslos Bevogtning givne særdeles Leilighed, Aaben-

hjertighed i at tilstaae og Redebonhed i at virke til

den Bestjaalnes Skadesløsholdelse.

5. Nærmere Bestemmelser om Straffen af Fængsl

paa Vand og Brod. — Ligesom det i det Hele er over-

ladt til vedkommende Retlers BedcSmmelse, hvilken Grad
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af den i § 1 hjemlede Straf, der i ethvert enkelt Til- 4840.

fælde, naar alle Omstændigheder, der tale enten for H- April.

e ller imod den Skyldige, afveies imod hinanden efter

^ e 1 §§ 2, 3 og i angivne Synspunkter, rettelig bor

anvendes, saaledes vil det og især beroe paa disses

nbiagtige Overveielse af samtlige Sagens Omstændig-

heder, hvorvidt den Skyldige kan afsone sin Brode med
Fængsel paa Vand og Brod, hvilken mildere Straf dog

ei af Domstolene bcJr vælges, medmindre de formil-

dende Omstændigheder maae ansees som de over-

6. Qvægtyveri paa Marken. — Den, som stjæler

Hest eller stort Qvæg paa Marken, bliver at hensætte

M Strafarbeide fra 3 til 8 Aar efter Omstændighederne.

Skjftndt dette ikke umiddelbart er anvendeligt, naar

andre Kreaturer stjæles paa Marken, saa skal dog sligt

Tyveri altid, saavel i Analogie af foranforte Bestem-

melse, som i Medfor af den i § 3 Nr. \ foreskrevne

^ egel, ansees med slorre Straf end andet Tyveri af lige

Beskaffenhed, og navnlig vil Straffen idetmindste være
at bestemme til offentligt Arbeide paa 1 Aar, naar der

stjæles enten Faar, eller Kalve, eller Fol, hvortil dog
kun et Dyr regnes, indtil det er blevet \ Aar gammelt,

ivrigt skulle Domstolene og være bemyndigede til at

nedsætte den i Begyndelsen af nærværende § bestemte

Straf, naar en aldeles udlevet Flest stjæles paa Marken.

7. Kirketyveri. — Tyveri, som begaaes i Kirke,

ansees i Almindelighed med 3 til 12 Aars Arbeidsstraf.

D°g dersom de stjaalne Koster ikke tilhorte Kirken eller

n°gen i Forbindelse dermed staaende Indretning, eller

kun stode i fjern Forbindelse med Gudstjenesten, og
de derhos vare af ubetydelig Værdi, og ibvrigt Om-
stændighederne tale for Straffens Formildelse, bliver

kun den i § \ foreskrevne almindelige Tyvsstraf at

anvende, ved hvis Bestemmelse der dog bor tages be-

hørigt Hensyn til den fordgede Strafværdighed, som
Stedet, hvor Forbrydelsen er begaaet, giver samme.
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4840. IcJvrigt kan den, der stjæler af Kirkeblokken, i intet

11. April. Tilfælde nyde godt af denne mildere Bestemmelse,

hvorimod han under alle Omstændigheder bliver at

ansee efter Paragraphens ftirste Deel.

8. Slotstyveri. — Stjæler Nogen paa de Slotle eller

Palaier, der tjene til Beboelse eller dog ere indrettede

til at tjene til Beboelse for Os eller Nogen af Vort

Kongehuus, skal, uden Hensyn til hvem det Stjaalne

lilhttrer, i lige Maade Arbeidsslraf fra 3 til 42 Aar an-

vendes, dog at ogsaa heri kan skee en saadan For-

mildelse, som § 7 hjemler, saafreml Tyveriet er be-

gaaet udenfor de Værelser, som ere indrettede til Brug

for Os selv eller Nogen af de kgl. Herskaber, og det

Stjaalne derhos ikke er af betydelig Værdi, og heller

ikke andre skærpende Omstændigheder finde Sted.

9. Posttyveri. — Foranforte Straf af 3 til 12 Aars

Hensættelse til Arbeide er og anvendelig, naar Nogen

stjæler eller paa anden ulovlig Maade tilvender sig Noget,

være sig Penge eller Andet, der forsendes med Posten,

medens Samme endnu er under Postvæsenets Ansvar.

Ved Anvendelsen af denne Bestemmelse vil det være

en særdeles skærpende Omstændighed, naar Forbry-

delsen er begaaet af en ved Postvæsenet ansat Person.

40. Skipperes og Styrmænds Tyveri paa det dem

anbetroede Gods, — Skipper (hvorunder enhver Forer af

et stSrre eller mindre Fartbi skal henregnes) eller Styr-

mand, som paa en tyvagtig eller underfundig Maade

tilvender sig Noget af det, der er hans Varetægt eller

Tilsyn betroet, straffes ligeledes med 3 til 42 Aars

Hensættelse til Arbeide.

41. Tyveri, begaaet i Anledning af Skibbrud, Ilde-

brand eller anden saadan Ulykke. — Naar Skibbrud, Ilde-

brand eller anden saadan Ulykke benyttes til at be-

stjæle eller besvige dem, som Ulykken er overgaaet,

eller hvis Gods derved er blevet udsat for Fare, bor

den Straf, som Forbrydelsen efter § 1 vilde have paa-

draget den Skyldige, skærpes indtil det Tredobbelte
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°g Straffetiden allsaa efter Omstændighederne forlænges 1840.

til 12 Aar. 11. April.

\% Indbrud m. M. — Har en Tyv paa en vold-

som Maade eller ved Hjælp af Diriker, falske eller til-

listede Nogler banet sig Adgang til Huus, Gaard eller

Værelser, beboede eller ubeboede, eller til Skib, eller

er det skeet ved at stige over Huus, Muur eller andet saa-

dant Lukke, eller ved at stige ind ad Vinduer, Skorstene

eUer andre saadanne Aabninger, som ikke ere bestemte

M Indgang, saa bliver han at straffe med Arbeide fra

2 til 6 Aar. Men, er det om Nattetid, at Tyven paa

en af de anforte Maader har indtrængt sig i et beboet

Sted, eller dersom han paa en underfundig Maade har

indsneget sig sammesteds for at kunne udbve Tyveri

bl hiin Tid, eller dersom ellers nogen af de oven-

nævnte Handlinger har været forbunden med Omstæn-

digheder, som indeholde skjellig Grund til at antage,

at Gjerningsmanden i paakommende Tilfælde vilde bruge

personlig Vold for at forsvare sig selv eller sine Koster,

saa bliver han at ansee med 6 til 16 Aars Arbeide;

°g, dersom Nogen har udbvet flere deslige dumdristige

og farlige Tyverier, kan Straffen, under ibvrigl skær-

pende Omstændigheder, endog bestemmes til Arbeide for

Livstid. Forsaavidt Forbryderen virkelig har brugt Vold

eHer bestemte Trudsler med Vold, vil der tillige være

at tage Hensyn til de Bud, som findes i nærværende

Anordnings §§ 34 og 36, i hvis Folge der efter Sagens

Beskaffenhed endog kan anvendes hdiere Straf end den,

som de ovenfor fremsatte Bestemmelser indeholde.

13. Straf for anden Gang begaaet Tyveri. — Den,

som efter een Gang at være domt for Tyveri atter

findes skyldig i lige Forbrydelse, bliver, forsaavidt

Straffen ellers vilde være at bestemme efter nærværende
Vor Forordnings § 1, at ansee med Strafarbeide fra 1

til 8 Aar. Ved Straffetidens Bestemmelse bliver Stbr-

relsen, Antallet og Beskaffenheden af de Forbrydelser,
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1840. hvorfor den Paagjeldende nu skal dommes, at tage i

11. April. Betragtning i Overeensstemmelse med de Regler, som

ere foreskrevne i Forordningens §§ 2— 4; men i For-

bindelse hermed bor og den Grad, hvori han forhen

er funden skyldig, have Indflydelse paa den Straf, som

bliver at tilkjende ham. Da Tyveriets Gjentagelse der-

hos allerede i og for sig fordrer en alvorligere Straf,

b(5r det fastsatte Minimum af 1 Aars Strafarbeide kun

komme til Anvendelse, hvor den, som forhen har paa-

draget sig en af de ringere Straffegrader, igjen i en

ubetydelig Grad gjor sig skyldig i denne Forbrydelse.

14. Nærmere Bestemmelser for det Tilfælde, at det

gjentagne Tyveri er qvalificeret. — Hvis den gjentagne

Forbrydelse er af det Slags, som denne Anordnings

§§ 6— 12 have tillagt en særdeles Strafværdighed, saa

ville Bestemmelserne i § 13 være at anvende i For-

bindelse med dem, der indeholdes i fornævnte §§.

Men dersom den eller de Tyvsforbrydelser, som ere

Gjenstand for den senere Paatale, i og for sig egne

sig til en saa hbi Straf, at det ikke bliver muligt ved

Siden af samme al tillægge Gjentagelsen en passende
1

Indflydelse, uden at gaae udenfor den hoieste Straffe-

grad, som den vedkommende § hjemler, hvad enten

denne saa er lige med den, som er fastsat i § 13,

nemlig 8 Aar, eller hbiere, saa bliver der, hvis den

tidligere forskyldte Straf ikke maatte være aldeles ube-

tydelig, til hiin Straffegrad at fbie 1 til 3 Aars Arbeide.

Forsaavidt iovrigt §§9, 10 og 11 tildeels indbefatte

Handlinger, der ikke ligefrem hbre under det alminde-

lige Begreb om Tyveri, men dog ganske ere satte ved

Siden af samme med Hensyn til Straffen, saa vil slig

Forbrydelse ogsaa, hvor der sporges om Anvendelse

af Straffen for gjentagen Forbrydelse, i Eet og Alt være

at betragte som Tyveri.

' 15. Straf for tredie Gang begaaet Tyveri. — Findes

Nogen tredie Gang i Tyveri, bliver han at ansee med

Strafarbeide fra 4 til 16 Aar under de i § 13 nævnte
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Hensyn. Men, hvis den eller de nye Forbrydelser maatte 1840.

være af det Slags, som omhandles i §§ 6— 12, saa vil Hi April,

efter de begaaede Forbrydelsers Grovhed i Forbindelse

wied Storreisen af de den Skyldige forhen idomte

Straffe endog offentligt Arbeide paa Livstid kunne

idommes ham.

16. Straf for fjerde Gang begaaet Tyveri. — Der-

som Nogen, efter at være domt i Overeensstemmélse

roed § 15, atter befindes i Tyveri, bliver han, selv under

iovrigt formildende Omstændigheder, at domme til 8

Aars Arbeide; men, ere Omstændighederne af anden

Beskaffenhed, vil, under Iagttagelse af Grundsætningerne

1 S§ 13 og 15, Straffetiden blive at forlænge eller endog

Arbeide paa Livstid være at fastsætte.

17. Straf for femte Gang begaaet Tyveri. — Den,

som femte Gang gjor sig skyldig i Tyveri, bliver altid

at ansee med Strafarbeide paa Livstid.

18. Om Indflydelsen af de den Skyldige i Medhold

af de ældre Love overgaaede Domme. — De Straffedomme,

som ere Forbryderen overgaaede efter de ældre An-

ordninger, skulle, eftersom de ere ham overgaaede for

tørste, anden Gang begaaet Tyveri osv., have samme

Indflydelse paa den Straf, der for senere Forbrydelser

skal paalægges ham, som om de vare afsagte i Over-

eensstemmélse med denne Vor Forordning.

19. Om de efter en Persons Domfældelse] opdagede

Tyverier, paa hvilke han forhen har lagt Skjul. — Naar

den, som har været under Tiltale for Tyvsforbrydelse,

derunder har lagt Skjul paa nogle af de Forbrydelser,

hvori han var skyldig, og han paa Grund deraf dorn-

es i en mildere Straf eud den, som, hvis ogsaa disse

havde været oplyste, vilde været ham paalagt, saa vil

han siden under en ny Sag være at domme til den

yderligere Straf, som han med Hensyn til de saaledes

fordulgte Forbrydelser vilde have forskyldt.

20. Om de den Skyldige tidligere overgangne Domme,
der opdages, efter at han for nye Forbrydelser er dbmt. —
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4840. Paa lignende Maade forholdes og, naar Nogen ved usand

11. April. Forklaring har saaledes fordulgt den ham overgaaede

Dom, at han derved har unddraget sig den Straf, som

han med Hensyn til Gjentagelsen havde forskyldt. Men

dersom dette opdages paa en Tid, da han skal dom-

mes for senere Tvvsforbrvdelser. straffes han saaledes.

som Tilfældet vilde været, saafremt han forhen havde

været dtimt i den Straf, der vilde været ham paalagt,

hvis de tidligere overgaaede Domme vare komne for

n Dagen.

21. Om Medvirkning til Tyveri. — De, som under

• Udfdrelsen af Tyverier ere, om det endog blot er ved

deres Tilstedeværelse for at holde Vagt og understøtte

Tyvens Mod, behjælpelige til at befordre Tyveriernes

Fuldbyrdelse eller bortrydde Hindringerne, saavel som

og de, der ved at forfare, tilskynde, give Anviisning,

forsyne med VærktGi, aabne Tyven Udsigt til at gjemme

eller afsætte sine Koster, eller paa nogen anden lig-

nende Maade ved foregaaende Handlinger medvirke til

en saadan Forbrydelse, skulle straffes, som om de selv

havde stjaalel, saaledes at der ved Straffens Bestem-

melse tages Hensyn saavel til de Tyveriers Slorrelse,

Antal og Beskaffenhed, hvortil de have medvirket, som

til Medvirkningens Grad, saa og til alle de ovrige Om-

stændigheder, der i Overeensstemmelse med §§ 2, 3

og 4 bor have Indflydelse paa Straffens Storrelse. Da

der saaledes ved Straffens Bestemmelse bor tages Hen-

syn saavel til Graden af den Skyldiges Medvirkning

som til de ovrige Omstændigheder, der medfare, at

Forbrydelsen i stcJrre eller ringere Grad kan tilregnes

ham, saa folger deraf, at han snart kan blive anseet

med hoiere Straf end den, som vil blive at paalægge

den umiddelbare Gjerningsmand (f. Ex. naar Forældre

tilskynde deres Bbrn til at stjæle, eller iovrigt Gjernings-

mandens Alder, Umodenhed, eller det Forhold, hvori

han staaer til den, der medvirker til Forbrydelsen, maa

give den Sidste en særdeles Indflydelse paa ham),
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snarl med ringere (saasom hvis Forbrydelsen blev ud- 1840.

fort i et slorre Omfang eller med mere skærpende H. April.

Omstændigheder end den, der som foranfbrt frem-

kaldte eller befordrede samme, kunde have gjort Reg-

V joing paa)/; k ^^prtS>i^M^^^
22. Hæleri. — Den derimod, der uden noget Slags

foregaaende Aftale eller Overeenskomst gjbr sig med-

skyldig i et allerede fuldbyrdet Tyveri, enten ved at

tilforhandle sig eller paa anden Maade modtage de

Koster, hvorom han vidste eller formodede, at de vare

sljaalne, saavel som den, der lægger Dolgsmaal paa

Koster, der efterlyses som Eieren ulovligen frakomne,

bliver at ansee i Analogie af de angaaende selve Tyve-

nels Afstraffelse givne Bestemmelser, dog med en for-

holdsmæssig Nedsættelse i Straffen. Denne skal, hvis

der ikke forhen er overgaaet den Paagjeldende Dom
for lige Forbrydelse, i Forhold til de Forbrydelsers

Stbrrelse, Mængde og Beskaffenhed, hvori han har taget

Deel, samt Graden i selve denne Deeltagelse, i For-

bindelse med de bvrige Omstændigheder, som forhbie

eller nedsætte hans Strafskyld, være fra 5 Dages Fængsel

paa Vand og Brod til 2 Aars Strafarbeide. Befindes

hau anden Gang, bliver Straffens ringeste Grad 4 Gange

& Dages Fængsel paa Vand og Brod, og dens hbieste

4 Aars Strafarbeide. Gjbr han sig atter skyldig i lige

Brbde, skal Straffetiden være fra 2 til 8 Aar, og, findes

han fjerde Gang, fra 4 til 16 Aar. Femte Gang skal

8 Aars Strafarbeide være den ringeste Straf, men efter

Omstændighederne endog saadant Arbeide paa Livstid

kunne finde Sled, hvilken sidste Straf stedse skal an-

vendes, hvis den Paagjeldende sjette Gang maatte blive

funden skyldig i foranfbrte Brbde.

23. Da der kunne tænkes Tilfælde, hvori Nogen,

som redelig er kommen i Besiddelse af sljaalne Koster,

dog lægger Dblgsmaal paa samme, naar de efterlyses

som Eieren ulovligen frakomne, uden at han derved
har haft til Hensigt at fravende Eieren sit Gods, men
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1840. kun har ladel sig bestemme af bieblikkelig Forlegenhed

11. April, eller Frygt, saa bor han, naar Omstændighederne vise
tø̂ mm^ dette, kun ansees med en passende Pengebod eller en

kort Tids Fængsel, og efter Sagens Beskaffenhed vil

han endog kunne forskaanes for al Straf, dersom han

selv siden af egen Drift er kommen frem med de Ko-

ster, hvis Besiddelse han fra forst af urigligen fragik.

24. Den, der gjbr Vane eller Næringsvei al" at

tilforhandle sig eller paa anden lignende Maade at

modtage sljaalne Koster, og som saaledes, skjdnclt uden

nogen udtrykkelig Aftale, har givet Tyvene Opmuntring

til at stjæle ved at aabne dem Leilighed til at blive af

med deres Koster, straffes, som om han selv havde

stjaalet (§
'21).

25. Straffen for den Hæler, der forhen er domt som

Tyv, og den Tyv, der forhen er domt som Hæler. — De

Domme, som forhen ere en Tyvshæler overgaaede for

Tyveri, blive at tage i Betragtning til Straffens Skær-

pelse paa samme Maade, som om han derved var be-

funden i Tyvshæleri. Er den, der nu skal dommes

som Tyv, forhen funden skyldig i Hæleri, kan han

i intet Tilfælde dommes mildere, end om den nye

Forbrydelse blot bestod i Hæleri; men, dersom den

Straf, hvortil han som Tyv vilde være at domme, alle-

rede er stbrre end den, der fra foranfbrte Synspunkt

kunde paalægges ham, bliver hiin ældre Dom, ved Be-

stemmelsen af Straffen for det af ham begaaede Tyveri,

alene at tage i Betragtning i Overeensstemmelse med

denne Forordnings § 3 Nr. 7.

26. Tyveri, begaaet af Bom imellem 10 og 15 Aar.

— Stjæler Barn imellem 10 og 15 Aar, straffes det

enten med Riis af Slutteren under Fogdens Opsyn eller

med Fængsel fra 1 til 4 Uger. — Ved Valget af de

fornævnte Sirafarter bbr det fornemmelig komme under

Overveielse, hvilken af disse der efter de personlige

Egenskaber og Forhold kan antages at være det virk-

somste og hensigtsmæssigste Middel til Barnets For-
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bedring, ligesom der ogsaa bor tages særdeles Hensyn 1840.

til, om der paa Stedet haves et Fængsel, hvor Barnet H« April,

ei alene kan være befriet for skadeligt Samqvem med
Andre, men ogsaa have passende Beskjæftigelse og

være under tilbørligt Tilsyn. Men er et særdeles straf-

værdigt Tyveri begaaet af et Barn, der mere nærmer
sig 15 end 10 Aars Alderen, og derhos delte Barns

Udvikling og de ovrige Omstændigheder tale for en hoiere

Grad af Tilregnelse, bliver det enten at ansee med en

alvorlig Revselse af Riis, efter Omstændighederne for-

deelt paa 2 Dage, dog ingensinde ad Gangen over 25

Slag, hvorved uaturligviis bor paasees, at dets Sundhed

ikke lider, eller med Fængselsstraf indtil 8 Uger.

27. Befindes et Barn under 45 Aar anden Gang
i Tyveri, vil det blive at ansee i Overeensstemmelse

med den sidste Deel af § 26; men dersom denne alle-

rede er anvendt paa samme, kunne efter Omstændig-

hederne begge de der nævnte Straffe i Forening paa-

lægges det. Skulde Barnet, endnu inden det opnaaer

15 Aars Alderen, oftere lade sig finde i Tyveri, bliver

det at hensætte til Strafcirbeide indtil 2 Aar.

28. lovrigt bor det, naar Born findes skyldige i

Tyveri, tages under nbie Overveielse, om der ikke af

Forældrene eller Andre, hvem Forsorg for Barnet paa-

ligger, maatte være viist en saadan Mangel paa be-

horig Omhu for dets Sædelighed, at et særdeles Tilsyn

fra det Offentliges Side eller en anden Foranstaltning

maatte være fornoden for at frelse det fra videre Frem-

gang paa Lastens og Fordærvelsens Bane, hvorom Dom-

meren haver at henvende sig til de Autoriteter, som
Tilsyn med Opdragelsesvæsenet tilkommer. Hvis For-

hold og Omstændigheder gjbre det antageligt, at det

Barn, der fbrste Gang befindes i Tyveri, ved anden

Foranstaltning, som kan træffes, vil rettes og forbedres

uden at lide' den Straf, som efter de foranfbrte Be-

stemmelser skulde paalægges samme, bliver derom at
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1840. gjore Indberetning til Vort Danske Cancellie, som da

11. April, skal være bemyndiget til at frafalde Paatalen.

29. Tyveri, begaaet af unge Mennesker imellem 15

og 18 Aar. — Skjondt de almindelige Forskrifter om

Straffene for Tyveri og Hæleri blive anvendelige med

det opnaaede 15de Aar, saa bor der dog ei blot, i Hen-

hold til § 4, ved Straffegradens Bestemmelse vises sær-

deles Lemfældighed imod unge Mennesker, der ere

imellem hiin Alder og 18 Aar, forsaavidl ikke Forbry-

delsens Beskaffenhed eller den Paagjeldendes ovrige

Forhold maatte vidne om et saadant Hang til Forbry-

delse, at Strenghed bliver fornoden; men Vi ville endog,

for at Fængselsstrafs Anvendelse paa deslige unge Men-

nesker saameget muligt kan undgaaes, have bestemt,

at, hvor den almindelige Straf vilde være Fængsel paa

.Vand og Brod, bor en Mandsperson i bemeldte Alder,

hvis det efter indhentet Erklæring fra en autoriseret

Læge findes, at der med Hensyn til hans Helbredstil-

* stand ingen Betænkelighed derved kan haves, og Om-

stændighederne ellers ikke tale derimod, istedetfor at

lide Straf af Fængsel ansees med Slag af en Rotting,

ikke under 10 og ikke over 25 Slag. Er den Skyldige

af Qvindekjon, eller er hiin Legemsrevselse af anden

Aarsag uanvendelig, bliver, i Overeensstemmelse med

Forordningen af 12. Juni 1816 § 7, Fængsel paa sæd-

vanlig Fangekost at anvende, men kun i det Halve af

det der bestemte Dagetal, hvorhos der, i Lighed med

hvad der er fastsat i § 26, skal drages Omsorg for at

give den Paagjeldende passende Beskjæftigelse i Fæng-

slet, lovrigt skal den Lempelse i den almindelige Straf,

som nærværende § har hjemlet med Hensyn til oven-

meldte unge Mennesker, ikke belage den Dom, som

overgaaer et saadant, sin Virkning til Straffens Skær-

pelse i Tilfælde af Forbrydelsens Gjentagelse.

30. Tilfælde, hvori den almindelige Tyvsstraf bort'

falder paa Grund af Forbrydelsens Beskaffenhed. — Da
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der gives Handlinger, der, skjbndt de efter deres Form 1840.

waae henfores under det almindelige Begreb om Ty- 1.1. April

Ve n, dog paa Grund af Gjenslandens Ubetydelighed, i

Forbindelse med dens ivrige Beskaffenhed eller for-

medelst særdeles Forhold, ikke i den almindelige Fore-

stilling fremtræde som en saadan Forbrydelse og der-

for heller ikke vidne om den paa at tilvende sig Andres

Gods rettede Villie, der hejrer til Tyveriets sande Væsen,

saasom naar Frugter paa anden Mands Mark eller i dennes

Hauge, eller Fode- eller Drikkevarer borttages til umid-

delbar Fortæring eller dog af ubetydelig Værdi, uden
at der i den Maade, hvorpaa den Paagjeldende har

banet sig Adgang til de Steder, hvor bemeldte Frugter

eller Varer fandtes, er Noget, som udelukker Hand-

lingen fra den foran få rte mildere Bedbmmelse, saa ville

i Overeensslemmelse med den Grundsætning, der

berede forhen med Hensyn til nogle enkelte Tilfælde

har viist sig i flere Lovsteder, f. Ex. 6—\1—30 cfr.

31
> have fastsat som almindelig, saavel for disse som

for andre Tilfælde af lignende Natur gjeldende, Begel,

at de ikke skulle behandles som Tyveri eller uden paa
dens Forlangende, som derved finder sig forurettet,

&J°res til Gjenstand for Undersbgelse eller Puatale.

Men, naar en saadan Handling paaklages, bliver Sagen
at behandle politirelsviis, og den Paagjeldende, som
findes skyldig, at ansee enten med en Bod indtil 20

^°d. Sblv, eller efter Omstændighederne med Fængsel
indtil U Dage. Dog, hvis et Forhold af foranfbrte Be-

skaffenhed, enten fordi det i Begyndelsen har haft Ud-
seende af en stbrre Brode eller formedelst sin Forbin-

delse med andre Handlinger, der egnede sig til offentlig

Undersøgelse, er blevet Gjenstand for en saadan, bliver

den Straf, som den Paagjeldende derved har paadraget
s,

8, at bestemme ved den Dom, som afsiges under den

desangaaende anlagte Justitssag, forsaavidt ikke ved-

kommende Eier har frafaldet Paatale.

XL B. 33
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4840. 34. Ulovlig Skovhugst og anden Skovforbrydelse. —
11. April. Hvad ulovlig Skovhugst og anden Skovforbrydelse an-

gaaer, vil dot indtil videre have sit Forblivende ved

de derom givne særegne Anordninger.

32. Om de Handlinger, som i Loven henfores til

Ran. — De Handlinger, som i Loven hen fåres til Ran,

skulle, forsaavidt de bestaae i Borttagelse af rorlige Ting,

for Fremtiden i alle Maader behandles efter de Be-

stemmelser, som nærværende Anordning indeholder for

Tyveri. Hvad de Tilfælde angaaer, hvori egenmægtig

Behandling af Andres urorlige Ting efter Loven straffes

som Ran, da, ligesom saadant Forhold efter sin Natur

maa henfåres til Vold paa Andres Eiendele, bliver

Straffen derfor at bestemme efter Grundsætningerne for

dette sidste Slags Forbrydelser. Det Samme bor og være

Reglen i det i Lovens 6 — 15— 19 omhandlede Tilfælde,

naar Intet er blevet bortlaget af den, der paa den i

Artiklen ommeldte Maade har krænket Veifreden.

33. Om den med Magt eller Trudsel forbundne Bort-

tagelse af anden Mands Gods. — Dersom Nogen, for at

frarane en Anden hans Gods, har brugt Magt eller

Trudsel, men samme dog har været saaledes beskaffen,

at der aldeles ingen Anledning har været til at befrygte

nogen egentlig Mishandling, f. Ex. naar Nogen blot har

snappet eller slaaet en Ting ud af en Andens Hænder

eller brugt Trudsler, som der ikke var Anledning li'

at antage, at han kunde eller vilde sætte i Værk,

saa bliver denne voldsomme Adfærd at tage i særdeles

Betragtning ved den nærmere Bestemmelse af den i

§ 32 hjemlede Straf, under omhyggeligt Hensyn til alle

de Omstændigheder, som forbge eller nedsætte dens

Strafbarhed.

34. Om Rbveri. >— Naar derimod Nogen ved virkelig

tilfåiet personlig Overlast eller ved Trudsler med personlig

Vold, som vare afanden Beskaffenhed end de i § 33 forud-

satte, skiller anden Mand ved Penge eller Gods, hvoraf

denne var i Besiddelse, saa bliver han, saafremt ingen af
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de Omstændigheder ere tilstede, som i Medhold af det 4840.

Følgende ville paadrage ham hbiere Slraf, at ansee med 11. April.

Strafarbejde fra 4 til 8 Aar. Men, dersom Forbryderen ' * *~

Ved Indbrud eller paa anden Maade, der i § 12 er

sat ved Siden af Indbrud, er trængt ind i anden Mands

Bolig, eller hvis iovrigt Tiden eller Stedet, hvor det

roveriske Anfald foregaaer, Flerheden af de Personer,

som deri tage Deel, de Vaaben, hvormed den eller de

Skyldige ere forsynede, eller som endog til Handlingens

Udforelse ere benytlede, eller andre Omstændigheder

give Forbrydelsen en særdeles Grad af Farlighed, eller

dersom virkelig Mishandling er udbvet, saasom ved at

binde, kneble eller saare Nogen, saa skal Straffen være

Arbeide fra 8 til 16 Aar, eller, efter Sagens Beskaffen-

hed, paa Livstid, Alt i Forhold til det mere eller mindre

fariige Forsæt, som ved det hele roveriske Foretagende

°r lagt for Dagen, samt den Grad, hvori samme er

kommet til Udfbrelse. Under særdeles skærpende Om-

stændigheder, og navnligen naar enten betydelig Mis-

handling er tilfoiel Nogen, eller de brugte Vaaben eller

andré Omstændigheder vidne om, at Forbryderen har

været beredt paa til sin Hensigts Fremme at gaae til

slig Yderlighed, bliver Kagstrygning at forene med Ar-

beidsstraffen for Livstid. Er ved det roveriske Anfald

Livet berbvet Nogen, eller der er tilfbiet ham en Mis-

handling af det Slags, som Forordningen 4. Oktober

4833 § 2 omhandler, skal den Skyldige have sit Liv

forbrudt; men, dersom Gjerningen var forbunden med
en umiddelbar morderisk Beslutning, bliver, eftersom

denne er bleven udfort eller ikke, Lovens 6—9—12
eller 6—6—22 at anvende. — Hvad Sorbveri angaaer,

vil Forordningen 20. April 1825 §§ 1 og 2 blive at an-

vende, dog at Forbryderen i det Tilfælde, som § 1

sidste Membrum omhandler, udenfor Vore vestindiske

Colonier, istedetfor at underkastes den der nævnte

skærpede Livsstraf, ansees efter Lovens 6—9—12.

33*
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4840. 35. Dersom Roveri maatle være udftvet imod

11. April. Posten (§9), eller paa dem, som Skibbrud eller anden

~^""^saadan Ulykke er overgaaet (§11), bliver Saadant allid

ved Straffens Bestemmelse at tage i Betragtning som

en særdeles skærpende Omstændighed, saa at enten

den ellers forskyldte Straffetid forlænges, eller at Kag-

strygning forenes med Strafarbeide for Livstid, naar

dette allerede ved Forbrydelsens (ivrige Beskaffenhed

var forskyldt.

36. Dersom den, der fratager en Anden hans

Gods, har udovet saadan Vold eller Trudsel, som § 34

omhandler, for at sætte sig istand til at fuldbyrde Bort-

lagelsen eller bringe del tagne Gods i Sikkerhed, bliver

han at straffe i Overeensstemmelse med bemeldte §»

uden Hensyn til, om han ved at begynde paa Forbry-

delsen allerede havde været sindet al benytte slige

Midler eller ikke.

37. Dersom Nogen ved Vold eller Trudsler af-

tvinger Nogen en Forskrivning, Qvittering eller andet

Document, som kan paadrage ham eller Andre Forplig*

teiser, eller skille ham eller Andre ved Rettigheder,

bliver han i alle Maader at ansee, ligesom om han

umiddelbart havde berøvet en Anden Penge eller

Gods.

38. Om Liigs Udplyndring. — Den, som udplyn-

drer Liig, bliver selv i det Tilfælde, der omhandles i

Lovens 6— 16—3, at straffe som for Tyveri. Er slig

Forbrydelse udcivet i et Liigs Begravelsessted, eller har

Mishandling af Liget dermed været forbunden, bliver

delle ved Anvendelsen af den almindelige Tyvsslraf at

tage i Betragtning som en særdeles skærpende Om-

stændighed.

39. Besiddelsestyveri. — Den, der paa ulovlig

Maade sætter sig i Besiddelse af en ham selv tilhorende

Ting, skal, forsaavidt dermed ikke maatte være f° r
"

bunden nogen svigagtig Hensigt, istedetfor at lide efter

Lovens ()—17— 12, ansees med Boder fra 2 til 20 Rbd-
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Scilv efter Omstændighederne. Men i Tilfælde af, at 1840.

°n svigagtig Hensigt dermed er forbunden, saasom naar Ui April.

N°gen hemmelig sætter sig i Besiddelse af Ting, som
h&n til en Anden har pantsat, eller den, som har ud-

kant sin Ting, hemmelig tager den tilbage og vil kalde

Laantageren til Ansvar for samme, ansees den Skyldige

tøed den Straf, som saadant Bedrageri, efter de der-

med forbundne Omstændigheder, i Overeensslemmelse

roed denne Vor Anordning kan paadrage. Hvis Nogen,
f°r at sælte sig i Besiddelse af sit Eget, har uddvet

Vold, bliver han herfor tillige at ansee efter den ud-

bede Volds Beskaffenhed.

40. Brugstyveri. — Dersom Nogen paa ulovlig

Maade har sat sig i Besiddelse af en Andens Ting,

tøcn det efter Omstændighederne maa antages, at han
ikke har villet tilegne sig den eller skille Eieren der-

Ve d, men ikkun villet benytte sig af samme til et be-

stemt Brug, bliver han efter Sagens Beskaffenhed og

navnlig med Hensyn til, hvorvidt Eieren derved har

været udsat for noget særdeles Tab ved Tingens For-

r,ngelse eller i andre Maader, at ansee med Boder fra

2 til 20 ttbd., eller Fængsel paa Vand og Brbd indtil

8 Dage.

£1. Bedrageri. — Den, som ved al udgive sig for

en anden Person end den, han er. eller ved falske-

'SeQ at foregive sig at gaae en Andens Ærinde og af

denne at være bemyndiget til at modtage Varer, Penge

°8 deslige, eller ved andre lignende svigagtige Midler

havender en Anden Penge eller Gods, bliver at straffe
1 Overeensslemmelse med nærværende Vor Anordnings

§ * og de for dennes Anvendelse i de paafblgende §§
foreskrevne Regler.

^2. Bestemmelsen i den foregaaende § bliver at

anvende paa den, som underslaaer noget et Stervbo
Wh&rende Gods eller en samme tilkommende Fordring,
eNor paa anden saadan Maade besviger Nogen ved for-

sætli6 at fordblge, hvad han er pligtig at opgive; lige-
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1840. ledes paa den, der mod bedre Vidende og for at fra-

11. April, vende en Anden, hvad der lovlig tilkommer denne,

fragaaer Modtagelsen af hvad der er ham betroet til

Laan (Penge eller Andet), Leie, Forvaring, Pant eller i

andre Maader, saaledes at enten det Modtagne selv

skulde tilbagegives eller noget Andet istedetfor samme

betales; fremdeles paa den, der svigagligen nægter den

Tilbagegiveise eller Betaling, som har fundet Sted af

hvad han har haft at fordre af en Anden; videre paa

den, der fremforer opdigtede Fordringer i et Stervbo

eller ved anden Lejlighed, hvor de formedelst de Ved-

kommendes Mangel paa Kundskab om Omstændighederne

kunne ventes at sæltes igjennem; saa og paa den, der

svigagtig modtager Penge eller Gods, som en Anden,

paa Grund af urigtig Kundskab til Omstændighederne,

troer sig pligtig at betale eller afgive til ham; samt

paa den, der berover en Anden Midlerne til at gjore en

lovlig Fordring gjeldende eller til at værge sig mod en

urigtig Fordring ved at fravende ham Documenter eller

tilintelgjOre disse eller gjore dem ubrugelige. Det skal

iovrigt ingensinde tjene som Beviis til at fælde Nogen

som skyldig i Svig, at han ikke med Eed vil fralægge

sig en Fordring eller en Indsigelse, eller paa saadan

Maade bekræfte en af ham fremsat Fordring eller Ind-

sigelse.

43. Den, der ulovlig afhænder eller paa anden

saadan svigagtig Maade, hvorved rette Eiers Eiendoms-

ret kunde gaae tabt, tilegner sig, hvad der er ham be-

troet til Laan, Leie, Forvaring, Bestyrelse, Pant, saa og

den, der sælger eller paa anden Maade afhænder eller

pantsætter Gods, der ikke er ham tilhørende, eller

hvorover han tidligere har overdraget anden Mand en

Rettighed, som er uforenelig med den, der ved hiin

Handling skulde stiftes, straffes ligeledes i Overens-

stemmelse med § 41. Dette bliver og at anvende paa

den, som bortflytter, afhænder eller pantsætter arresteret

eller udlagt Gods, saa og paa den Fæster eller For-



For. om Straf for Tyveri m. v. 519
*

pagter, som svigagtig forvansker den ham overleverede 1840.

besætning og Inventarium m. M. H« April.

44. Den foranfdrte Straf er og anvendelig paa

den, der til eget Brug anvender Penge, som han for

Andre har modtaget, eller som ere ham overgivne til

Forvaring eller til en bestemt Anvendelse
;
dog, dersom

det ikke er ved at bryde Segl eller Laas for de frem-

mede Penge, at han har sat sig i Stand til at benytte

dem, og han heller ikke svigagtigen har fragaaet Mod-

tagelsen, bortfalder alt Strafansvar, hvis han, inden

Dom i første lnstants overgaaer ham, erstatter hvad han

saaledes har forbrugt. Det skal ibvrigt, forsaavidt saa-

dan Forodelse af anden Mands Midler ikke har været

forenet med de ovenmeldte skærpende Omstændig-

heder, altid staae i den Skadelidendes Magt, om han

vil have Sagen forfulgt; den Skyldige skal i saa Fald

e i heller kunne undergives Arrest, uagtet samme ellers,

itølge den af ham begaaede Forseelses Beskaffenhed,

maatte være anvendelig, medmindre dette tillige er be-

gjært af den Forurettede, ligesom denne og, indtil Dom
er afsagt, kan frafalde Sagens fortsatte Forfblgning.

Som Folge af foranfdrte Bestemmelse skal Forordningen

*• Marts 1690 ikke længere være anvendelig mod pri-

vate Regnskabsbetjente.

45. Optagelse eller Flytning af Skjelsteen eller andet

Mærke. — Den, som for at udvide sin Eiendom eller

skaffe den paa en Andens Bekostning en fordeelagtig

Egenskab, optager eller flytter Skjelsteen eller andet

Mærke, der betegner Grændsen for de forskjellige Eien-

domme eller de dermed forbundne Rettigheder, ansees
1 °vereensstemmelse med § 41.

£6. Bedrageri ved Signen og Manen m. M. — Der-

som Nogen ved saadanne indbildte og overtroiske Kun-
ster, som omtales i Lovens 6—1—10 til 13, bedrager

Almuen eller Andre, som maatte være daarlige nok til

saaledes at lade sig bedrage, bliver ogsaa denne An-

ordnings § 41 derpaa at anvende; men ved Straffe-
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1840. gradens Bestemmelse bliver ikke blot det Pengetab,

II. April, som han derved paafbrer de Bedragne, men ogsaa slig

Fremgangsmaades bvrige fordærvelige Folger at lage i

Betragtning. Ligeledes bliver ved Anvendelsen af §44

paa Svig, begaaet i Spil, særdeles Strenghed at iagt-

tage mod dem, som paa saadan Maade have bedraget

Ungdommen eller Almuesfolk. Fornævnte Lovens Ar-

tikler og i Forbindelse med disse den i Forordningen

30. Marts 1827 § 4 givne Bestemmelse bortfalder saa-

ledes for Fremtiden.

47. Falsk Maal og Vægt m. Af. — Befindes Maal-

og Vægtredskaber at være, med Hensigt til ved sam-

mes Hjælp at kunne forurette Andre, dannede af storre

eller mindre Indhold end det forordnede, hvortil det

og horer, naar de lovlige Maal- og Vægtredskaber ere

blevne forsætlig forandrede, være sig ved Hjælp af

Stavers Indsættelse eller Bundens Flytning i Tonder

eller Skjepper, ved Metalmaals Ud- eller Indhamring,

Vægtlodders Formindskelse eller Forogelse, eller i andre

Maader, saa skal saavel den, der har forfærdiget sligt

falsk Maal og Vægt eller forfalsket det rette, som den,

der har ladet dette gjbre, eller som vidende betjener

sig af saadanne falske Maal eller Vægtredskaber, straffes

efter § 44. Dersom ellers Vægt eller Maal benyttes,

som ikke lovlig er justeret, eller som ved Tid og Brug

er blevet forandret, eller dersom Nogen ved Brugen

af Vægt og Maal foruretter dem, med hvem han handler,

ansees den Skyldige fbrste Gang med Boder. Disse

blive ordentligviis at bestemme fra 2 til 20 Bbd. Sblv;

dog maae Bbdcrne i det sidstnævnte Tilfælde ikke

sæltes ringere end til det Dobbelte af det Belbb, som
' det efter Rimelighed kan antages, at der ved slig Mis-

lighed er fravendt Andre, uden at de ovennævnte 20

Rbd. forsaavidt skulle være en Grændse. Gjentages

, en af bemeldte Forseelser, blive hbiere Boder eller,

efter Sagens Beskaffenhed, Forbrydelse af Borgerskab
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eller anden Adkomst lil Næringsbrug, Fængsel paa Vand 1840.

og Brtfd eller andet Fængsel at anvende. Den Nærings- 11. April,

bruger, der tredie Gang er funden i saadan ulovlig
^

Omgang, bliver altid at ansee med Borgerskabs eller

anden Næringsretligheds Fortabelse Den Mand, i hvis

Værge del ulovlige Maal eller Vægt er fundet, og i hvis

Handel eller Næring samme er benyttet, skal ansees

som foranfort, naar ikke Omslændighederne gjore det

antageligt, at han har været uvidende derom, i hvilket

Tilfælde han dog formedelst sit slette Tilsyn kan ansees

med Boder indtil 4 Rbd. Solv. Med lige Mulkt ansees

den, i hvis Handel eller Næring Forurettelse forefalder

ved Brug af Vægt og Maal, naar Veiningen og Maalingen

er udfort af hans Folk, saaledes at det ikke med Sik-

kerhed kan antages, at Misligheden er foregaaet med
hans Vidende, men dog Mangel paa behorigt Tilsyn

efter Omstændighederne kan tilregnes ham.

48. Om Bedrageri ved falsk Stempel eller Mærke. —
Saafremt Nogen falskelig forsyner Varer eller andre

Gjenstande med et Stempel eller Mærke, der skal inde-

holde en offentlig autoriseret Borgen for sammes Ægt-

hed eller Godhed, eller den, som er bemyndiget til at

anbringe sligt Stempel eller Mærke, forsætlig misbruger

samme ved at anbringe det paa Gjenstande, der ikke

have den Egenskab, som derved skal udtrykkes, straffes

han efter § U. Det Samme gjelder og om den, der

svigagligen tilvender sig sligt Stempel eller Præg paa

forfalskede Varer, navnlig naar en Guldsmed udfylder

noget huult Guld- eller Sblvarbeide med Bly eller Andet,

eller sammenlodder Metal af ringere Værdi med det

bedre, saa at det, som falder lil Pr6ve, findes forsvar-

ligt, medens det, som er indenfor, er af slettere Be

skaffenhed.

49. Salg af falske eller forfalskede Varer. — Med
lige Straf bliver og enhver Anden at ansee, der sælger

følske eller forfalskede Varer, naar denne Forbrydelse
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1840. udoves i noget betydeligt Omfang. Som cn skærpende

U. April. Omstændighed skal det komme i Betragtning, naar
" yarerne urigtig ere blevne forsynede med et Stempel

eller Mærke, der betegner en Fabrikant eller Handlende,

hvis Navn skulde bidrage til at skaffe Sogning og Tillid.

Selv om Varerne ere af ikke mindre god Beskaffenhed

end de, som det misbrugte Stempel eller Mærke vilde

antyde, bliver foranforte Fremgangsmaade at ansee med

efter Omsætningens Storrelse og de (ivrige Forhold lem-

pede folelige Boder. Fremdeles bliver Straf efter §41,

og det med Strenghed i Straffegradens Bestemmelse,

altid at anvende, naar saadan Forfalskning af Varer har

fundet Sted, al Andres Liv eller Sundhed derved er

sat i Fare, og efter Sagens Beskaffenhed kan der endog

paalægges den Skyldige en Straf, som gaaer udenfor

den i nærværende Vor Anordnings § \ fastsatte hbieste

Straffegrad, hvorved Grundsætningerne i Forordn. 4.

Oktbr. 1833 blive at tage i Betragtning. Derimod bliver

med Hensyn til andre i Smaahandelen forefaldende

Vareforfalskninger, ved hvilke kun ubetydeligt Tab tilfoies

Nogen, Undtagelse at gjbre fra den oven foreskrevne

Regel, saa at den Skyldige, istedetfor at lide efter denne

Anordnings § 1, kun ansees saaledes, som § 47 har

bestemt for den, der ved Brugen af Vægt og Maal for-

uretter Andre, ligesom og da Alt, hvad §'en har an-

ordnet om Husbondens Ansvar for sine Folk, paa slig

Forseelse maa anvendes.

50. Bedragerier, som ansees med en mildere Straf

end den sædvanlige. — Ligesom Vi med Hensyn til ad-

skillige Handlinger, der kunne henfores under det al-

mindelige Begreb om Bedrageri, have, paa Grund af

den mindre betydende Skade, som de medfore, og den

mindre strenge Maade, hvorpaa de pleie at betragtes,

i §§ 47 og 49 hjemlet mildere Straffes Anvendelse end

den, som Vi ellers have fastsat for Bedrageri, saa-

ledes ville Vi og, at Undtagelse maa gjores fra de al-

\ mindelige Regler i § 41 og paafblgende §§, naar de
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der ommeldte Handlinger ere udo'vede i en saa lidet 1840.

betydende Grad og under saadanne særdeles Omstæn- April,

digheder, at samme baade med Hensyn til deres Fol-

ger og til det Sindelag, som den Paagjeldende derved

bar lagt for Dagen, have en mærkelig ringere Grad af

Strafværdighed end den, Forbrydelsen efter sin al-

mindelige Natur forer med sig. Dette vil t. Ex. finde

Anvendelse, naar den, som har pantsat noget ham be-

troet Gods, kjendelig har været beredt paa at lose det

tilbage, saaledes al hverken Eieren eller Panthaveren

derved skulde lide Tab; eller den, der har solgt anden

Mands Gods, dermed har forbundet en saadan aabenlys

Fremgangsmaade, at det kan sees, at han dog ikke har

villet unddrage sig for al give Vedkommende Erstat-

ning; hvorimod i slige Tilfælde efler Omstændighederne

enten en kort Tids Fængsel paa Vand og Brod eller

andet Fængsel, eller under særdeles formildende Om-

stændigheder Boder, kunne træde istedetfor hiin Straf.

Paa lige Maade vil den i § 45 for den der omhand-

lede Forbrydelse fastsalte Straf være at formilde, naar

den er udovel paa en saadan Maade og under saa-

danne Omstændigheder, at det klarlig skjounes, at den

Skyldige ei kunde vente, at den af ham forelagne For-

andring med Eiendommen kunde blive skjult, og hans

Handling saaledes mere har Præg af Selvraadighed end

af Altraa efter ved det brugte Middel at berove en

Anden Beviset for sin Ret. Dog bor den Skaansel,

som bcJr vises i foranfbrte og andre Tilfælde, som der-

med kunne sætles ved Siden, ikke lettelig finde Sted

imod den, der forhen har gjort sig skyldig i enten lig-

nende Forseelse eller endog i en saadan Forbrydelse,

at han derved har paadraget sig enten Straf efter denne

Anordnings § \, eller anden lige eller storre Straf.

51. Saadanne svigagtige Handlinger, der ikke ind-

befattes under de i de foregaaende §§ udtrykkelig om-
handlede og heller ikke fuldkomment kunne sættes ved
Siden af samme, t. Ex. naar Nogen bortleier det, som
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1840. ikke er ham tilhorende, eller som han til en Anden

1. April, forud har bortleiel, uden al Saadant kan undskyldes

med Feiltagelse eller et urigtigt Begreb om hans Raa-

dighed over Tingen, eller naar Nogen benytter Opdig-

telser eller endog urigtige Altester, for dermed at un-

derstøtte Indgreb i Nærings- eller deslige Rettigheder,

forudsat at heri ikke indeholdes en særlig Forbrydelse

(f. Ex. Efterskrift af Andens Haand), blive efter deres

Beskaffenhed at ansee enten med forholdsmæssige Bo-

der, eller Fængsel paa Vand og BrcJd eller andet

Fængsel.

52. Forseelser af det Slags, som omhandles i

§ 51, bive ikke at paatale uden efter den Forurettedes

Begjæring, men bor dog, naar denne forlanger det,

undersoges og paakjendes efter de for offentlige Politi-

sager gjeldende Regler. Paa denne Maade bor og de

Tilfælde behandles, for hvilke § 50 har hjemlet en

nedsat Straf, dog at det, hvad disse angaaer, ikke ube-

tinget beroer paa den Forurettede, om Paatale skal

finde Sted eller ikke, men at det, naar denne onsker,

at Sagen maa bortfalde, bliver at indstille til vedkom-

mende Ovrigheds Resolution, hvorvidt dette kan til-

stedes, eller om det til Haandhævelsen af den for den

indbyrdes Samhandel saa vigtige gjensidige Tro og Love

er nodvendigt, at Sagen desuagtet forfolges. Navnligen

bor selv.de mindre betydende Forseelser mod § hl

saavel som de i Slutningen af § 49 omhandlede mindre

betydende Vareforfalskninger fremdeles være Gjenstand

for Politiets Opmærksomhed og Forfølgning, uden Hen-

syn til, hvorvidt det maatle begjæres af nogen enkelt

Mand eller ikke.

53. Om Assurancesvig. — Den, som med Hensyn

til S5- eller Brandassurance gjor sig skyldig i svigagtig

Omgang, bliver i Almindelighed at straffe i Overens-

stemmelse med denne Anordnings § 1 (cfr. § 41), saa-

ledes at ved Straffens Bestemmelse tages særdeles Hen-

syn til det Skammelige og Fordærvelige i at misbruge
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saadanne velgjorende Indretninger til egennyttige Hen- 4840.

sigters Opnaaelse. Og, er hiin Svig af det betydeligere U April.

Slags, f. Ex. naar Nogen har tegnet Assurance paa

Gods, som han ikke har agtet at indskibe eller paa

anden Maade underkaste den Fare, der var Forsikkringens

Gjenstand, eller han ved Forsikkring paa flere Steder

har sdgt at skaffe sig Fordeel ved den Skade, der maatle

tilstode den forsikkrede Gjenstand, eller han har for-

sikkret, hvad der ham vitterligt allerede var forgaaet,

olier han har lagt Dolgsmaal paa Omstændigheder, der

vilde have haft Indflydelse paa den attraaede Assu-

rances Indvilgelse, eller han, uden dog at være be-

viislig skyldig i en Brode, der efter del Fftlgende med-

farer stftrre Straf, modvillig har medvirket til at foroge

Skaden, eller han ved al opgive den lidte Skades Om-
fang og Sldrrelse kjendelig og forsætlig er afvegen fra

Sandheden, saa vil Straffen være at skærpe indtil 8

Aars Arbeide. Men, hvis Nogen, for at besvige For-

sikkreren, forsætlig sælter Ild paa Huus, bliver han,

om han end selv er Eier af samme, i Overensstem-

melse med Plakat 7. April 1819 at straffe som Mord-

brænder. Ligeledes finder Livsstraf Sted, naar Skib i

et lige Oiemed forsætlig tilsættes under saadanne Om-

stændigheder, at Nogens Liv derved sættes i Fare.

Under andre Omstændigheder bliver derimod denne

sidste Misgjerning at straffe med Arbeide i det mindste

i 10 Aar og, efler Forbrydelsens Grovhed, endog paa

Livstid. — lovrigt ere foranforle Bestemmelser lige

anvendelige, hvad enten Forsikkring er tegnet hos en

af de til at tegne Forsikkring privilegerede Indretninger,

eller hos nogen Anden i eller udenfor Vore Lande.

54. Svigagtig eller paa anden Maade tilregnelig

Fallit. — Naar Nogen, hvis Bo er taget under Behand-

ling eller forudsees at maatle komme under Behandling

som Opbuds- eller Fallitbo, forstikker sit Gods eller til

Skade for Boet afhænder samme, hemmelig inddriver

sine Fordringer eller skaffer Beviserne for samme til-
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1840. side eller i andre Maader fordolger disse, eller han

. April, meddeler Gjældsbreve for Summer, som han ei er
^^^^^^^^ ^^^^^^^^^

skyldig, eller Qvitteringer for hvad der ei er betalt,

eller han iftvrigt foretager Noget, der gaaer ud paa, at

urigtige Fordringer paa Boet gjores ejeldende, eller

dettes lovlige Eiendele olier Fordringer ikke komme

samme tilgode, straffes han efter § 44, saaledes alder

ved Straffegradens Bestemmelse tages særdeles Hensyn

til de fordærvelige Fcilger, som sligt uredeligt Forhold

medfiirer endog for den almindelige Credit. Men, der-

som han skulde have viist en saa Itåi Grad af Urede-

lighed, at han, uden at have været i den Nodvendighed

at opgive sit Bo eller at standse med Betaling, har ved

saadanne Midler, som de foranfcirte, givet det Udseende

af, at hans Bo var utilstrækkeligt til hans Creditorers

Fyldestgørelse, og han saaledes alene har gjort Opbud

eller er gaaet fallit for at berige sig paa sine Credi-

torers Bekostning, saa bliver han at hensætte ti} Straf-

arbejde fra 5 til 10 Aar.

55. Bestemmelsen i den forste Deel af § 54 bliver

og at anvende paa den, der paa en Tid, da han maatle

forudsee sit foreslaaende Opbud eller Fallit, svigagtig

optager nye Forstrækninger eller udsteder nye Pante-

forskrivninger, som ville give enkelte af hans Credi-

torer Fortrin for de ovrige, eller benytter de Midler,

som han har ihænde, til at forskaffe enkelte Creditorer

Betaling paa de ovriges Bekostning, saa og paa den,

der, udenfor Tilfælde af Opbud eller Fallit, foretager

sig Proformaafhændelser, Proformapantsæltelser eller

benytter opdigtode Fordringer for at betage sine Cre-

ditorer Midlerne til at erholde, hvad dem tilkommer.

Dog kan ved Straffegradens Bestemmelse efter Om-

stændighederne en storre Lempelighed finde Sted end

den, som Anvendelsen af § 54 tilsteder.

56. Befindes det, at Nogen fcSr sit Opbud eller

Fallissement, hvorved der især skal tages Hensyn til

de nærmeste 6 Uget, har foretaget sig saadanne Hand-
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linger, der i en mærkelig Grad forcige Boels Gjæld 1840.

eller formindske Midlerne til dens Dækning, skal det, 11. April,

saavel ved nbie al gjennemgaae hans Boger og Papirer,
-ør~^^m"

som og i fornødent Fald ved Forhor over ham saavel

som Andre, der desangaaende kunde give Oplysning,

undersøges, hvorvidt saadanne Omstændigheder have

fundet Sted, at han kan antages at have handlet uden

uredelig Hensigt. Men, skulde det derved befindes,

at han, ved at forfalske eller bortskaffe sine Handels-

bøger eller fore dem saaledes, at den Oplysning om
hans Tilstand og Handlinger, som disse burde give,

mangler, eller paa andre deslige Maader forsætlig har

lagt Hindringer i Veien for saadan Undersøgelse, dom-

mes han efter den første Deel af § 54. Dersom det

efter Omstændighederne ei kan antages, at Fallenten

har haft et saadant svigagtigt Forsæt, men han dog

findes at have gjort sig skyldig i grove Uordener i

Henseende til Forelsen af sine Handelsbyer, bliver

han at ansee med Straf af Fængsel fra \ til 6 Maaneder.

57. Naar det findes, at den, hvis Bo er kommet

under Opbuds- eller Fallitbehandling, ved ddsel, uregel-

mæssig Levemaade, ved hbit Spil eller andre vovelige

°8 til hans Formue og Indtægtskilder i intet Forhold

staaende Foretagender saaledes har edelagt sin Formue,

at det hans Creditorer paaforteTab væsentlig maa hidledes

af saadan letsindig Adfærd, uden at iovrigt nogen

egentlig svigagtig Omgang kan overbevises ham, saa

bliver han, efter Graden af det Utilbørlige i hans For-

hold og med Hensyn til det hans Creditorer derved

paaførte Tab, at straffe med Fængsel indtil 2 Aar.

Saa bør han og være uberettiget til paany at drive

den Handel eller Næring, hvortil han forhen havde

Hjemmel, og heller ikke maa han stedes til at drive

en Næring af mindre Betydenhed, uden at dertil er

erhvervet Vort Cancellies særdeles Tilladelse. Iovrigt

kan den Omstændighed, at den Opbydende eller Fal-

lerende i Medhold af det Foranforte maatte blive straflfet
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4840. med Fængsel, ikke betage hans Crvdilorer deres Ret

1. April, til under de i Loven hjemlede Betingelser at paastaae
N

ham, dog forst efter Udlobet af Straffetiden, hensat i

Gjeldsfængsel.

58. Svigagtig Omgang med Hittegods m. M. —
Den, som ikke oplyser Hittegods, skal efter de med

hans Fremgangsmaade forbundne Omstændigheder an-

sees med Va til
2
!b af den i denne Anordnings § i

fastsatte Straf, saaledes at 3 Dages Fængsel paa Vand

og Brod bliver den ringeste Grad af Straffen, undtagen

forsaavidt Bestemmelserne i §§ 30 og 50 maalte fore

til en lempeligere Straf. Dog kan ovenanførte Bestem-

melse ikke anvendes paa den, der underslaaer eller

paa anden uredelig Maade behandler strandet Gods;

men en Saadan bliver, i Overeensstemmelse med For-

ordningen af 28. Decbr. 1836 § 37 Nr. IV, at straffe

som for Tyveri, hvorimod de Straffebestemmelser, der

indeholdes i nærværende Vor Anordning, træde istedet-

for dem, der indeholdes i bemeldte § af Forordningen

28. Decbr. 4 836 under Nr. V, VI og VIL

59. Besvigelse af Told-, Stempel- Papirs-, Post- og

andre Stats- Indtægter. Hvad Besvigelse af Told-,

Stempel-Papirs-, Post- og andre Stats-Indtægter angaaer,

saa og Tiendesvig, vil det indtil videre have sit For-

blivende ved de i de disse Gjenslande omhandlende

særegne Anordninger derfor hjemlede mildere Straffe.

Dog, hvis Besvigelsen skeer ved en Handling, som efter

nærværende Anordning udgjor en særegen Forbrydelse

(f. Ex. ved Benyttelsen af falske Documenter), bliver

ogsaa denne Anordning at anvende.

60. Eftershriven af anden Mands Navn. — Den,

som falskelig efierskriver anden Mands Navn under

noget Testament, Contrakt, Gjældsbrev, Transport, Qvit-

tering, Anviisning, Caution, Fuldmagt, Creditiv eller

andet lignende Document, ansees med Strafarbeide fra

3 til 10 Aar, efter Forbrydelsens Beskaffenhed. Men,
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er det en Slatsforskrivning eller en Vexel eller andet 1840.

saadant ti) almindeligt Omlob bestemt Gjældsbrev, med U". April.

Hensyn til hvilket Forbrydelsen er begaaet, bliver en

længere Straffetid, efter Omstændighederne indtil 16 Aar,

at bestemme.

61. Frembringelse af falske offentlige Documenter. —
Dersom Nogen paa lige Maade frembringer en falsk

Gollegial- eller Ovrigheds- Resolution, en Retsakt eller

n°get andet offentligt Documeut, der, hvis Underskrif-

terne vare rigtige, vilde indeholde en Afgjdrelse af de

Vedkommendes Anliggender eller en anden bindende

Regel for deres Handlinger, eller og udgjbre et juridisk

Beviis, bliver den Skyldige at straffe med 3 til 46 Aars

Arbeide, saaledes at der ved Straffegradens Bestem-

melse lages særdeles Hensyn saavel til Gjenstandens

Vigtighed, som til den mere eller mindre indgribende

Indflydelse, Documentet efter dets Beskaffenhed maatte

have paa denne Gjenstands Afgjdrelse. Foranfdrle Be-

stemmelse bliver ikke uanvendelig, fordi Documentet,

dets Ægthed forudsat, dog ikke vilde været af en saa

bindende Beskaffenhed, at den deri indeholdte Bestem-

melse jo ved Paaankning eller Klage kunde været For--

andring underkastet, ei heller derved, at der idvrigt i

dets Form eller Indhold maatte være en eller anden
^ e 'l> som kunde have betaget samme sin Gyldighed;

toen det er nok, at Documentet efter sin Hensigt har

ei* saadan Betydniug som foranfdrt.

62. Falsk Underskrift paa mindre betydende Docu-

menter eller under sær formildende Omstændigheder. —
Dersom Nogen meddeler falske Underskrifter under

documenter, der ikke ere af saa stor Betydenhed som
^ e 1 §§ 60 og 61 nævnte, eller dersom Documentet vel

kan henfores under en af bemeldte §§, men enten for-

medelst Gjenstandens særdeles Beskaffenhed eller paa

Grund af Documentets diensynlige Mangler har været
mindre farligt og skadeligt, saa kan efter Sagens Om-

xr. n. 34
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1840. stændigheder Straffen bestemmes under den i § 60

11. April, nævnte mindste Grad. Hvis Documentet blot gik ud

~""~""^paa at anbefale Nogen til en eller anden Understøttelse,

eller paa at afgive et fordeelagtigt Vidnesbyrd om en

Persons Forhold, kan Straffen efter Omstændighederne,

og navnligen hvis den Skyldige horer til den mindre

oplyste Almue, endog gaae ned til en af de hbiere

Grader af Fængsel paa Vand og Brod. Men, er Docu-

mentet af noget større Betydenhed, bcir, selv under de

ibvrigt mest formildende Omstændigheder, Strafarbeide

finde Sted, og i det Hele bor der ved Anvendelsen af

denne og de to nærmest foregaaende §§ stedse tages

Hensyn til den hbie Grad af Vigtighed, som det har

saavel for den borgerlige Orden, som for de Enkeltes

Rettigheder og den gjensidige Tillid i den borgerlige

Samhandel, at der kan stoles paa Ægtheden af de

Underskrifter, hvorpaa et Documents forpligtende eller

bevisende Kraft skal grundes.

63. Forfalskning af Documenter. — Naar den, i

hvis Navn et Document er udstedt, vel selv har under-

skrevet samme, men Documentet dog ikke endnu har

været bestemt til at udgives, og en Anden ved svig-

agtig at forsyne det med Segl eller udfylde de aabne

Steder har givet det den Fuldendelse, som behovedes,

for at det kunde benyttes, bliver denne at ansee, som

om han falskelig havde underskrevet det.

64. Det Samme gjælder og, naar Nogen svig-

agtig forandrer Indholdet af et Document. Dog, hvis

Forfalskningen skulde være saa kjendelig, at Ingen uden

aabenbar Uforsigtighed derved kunde skuffes, kan Straf-

fen nedsættes efter Omstændighederne indtil det Halve

af den, som i Medhold af §§ 60, 61 og 62, eftersom

Documentet horer under den ene eller anden af disse

§§, vilde fundet Sted.

65. Eftcrskriven af Kongens Haand m. M. — Skulde

Nogen driste sig til at efterskrive Vor Haand eller
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forfalske et med Vor Underskrift forsynet Document, 4840.

bliver han at straffe med Arbeide paa Livstid. April.

66. Om hvad der udfordres til de i §§ 60—65 om-

handlede Forbrydelsers Fuldendelse, samt om Deelagtighed

i samme. — De i §§ 60—65 foreskrevne Straffe ere

dog ikke i deres fulde Omfang anvendelige, saalænge

der aldeles ikke er gjort den tilsigtede Brug af det

følske Document. Derimod er det ingenlunde nødven-

digt, at Nogen virkelig derved er bleven skuffet, ei

heller at Falskneren selv har foreviist Documentet for

den, paa hvem det var bestemt at virke; men Forbry-

delsen maa agtes for fuldbyrdet, saasnart han har givet

Documentet fra sig til Benyttelse af en Anden. Den,

som benytter sig af et falsk Document, som en Anden

falskelig har skrevet eller forfalsket, skal, hvis han har

tilskyndet eller formaaet den Anden hertil, straffes,

som om han selv havde udfort disse Handlinger; i

Modsat Fald kan derimod denne Straf efter Omstændig-

hederne nedsættes, dog ikke dybere end til to Trediedele.

67, Straf for falske eller forfalskede Documenter,

der efter deres Beskaffenhed kunde forvolde et særdeles stort

Onde. — Dersom et falsk Document er af en saadan

Beskaffenhed, at det, naar det tages for ægte, maatte

forvolde nogen enkelt Mand et storre Onde end blot

Formuestab, eller og forstyrre den offentlige Orden,

eller lægge Hindring i Veien for Vor Tjeneste, saa

bliver der ikke blot ved Straffegradens Bestemmelse

efter de forestaaende §§ hertil at tage Hensyn, men,

dersom det Onde, der ved Forbrydelsen var tilsigtet,

skulde være saa betydeligt, at selv den ho'ieste i be-

meldte §§ hjemlede Straf ikke kan ansees tilstræk-

ke| ig, bliver Strafarbeide for Livstid at sætte i Stedet;

hgesom det fdlger af sig selv, at hvis det begaaede
palsk med Hensyn til det derved tilsigtede Onde skulde

udgjore en særegen Forbrydelse, hvorved en endnu
storre Straf var forskyldt, bliver denne at anvende.

84*

1
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1840. 68. Forfærdigelse eller Benyttelse af Documenter med

11. April, opdigtede Navne. — Naar Nogen forfærdiger eller be-

nytter et under opdigtede Navne udstedt Document,

saa bliver han at ansee med Hensyn til de Straffebe-

stemmelser, der efter Documentets Beskaffenhed og

Hensigt vilde fundet Anvendelse, saafremt en Andens

Navn falskelig var efterskrevet. Dog blive disse ikke

i saadanne Tilfælde at anvende i deres fulde Strækning,

men Straffen bliver, eftersom den med et sligt Forhold

forbundne Farlighed og Skadelighed, ifolge de samme

ledsagende Omstændigheder, mere eller mindre fjerner

sig fra den, som Documenter med falske Underskrifter

fåre med sig, at nedsætte indtil det Halve. lovrigt er

denne § ikke anvendelig paa Proformavexler, med Hen-

syn til hvilke det forbliver ved Forordningen 18. Mai

4835 § 3. ^ V;

69. Svig, begaaet af Embedsmænd, Værger eller Cu-

ratorer m. FL i lignende Egenskaber. - Naar Embeds-

mænd, Værger, Curatorer eller Andre, som enten Sta-

tens eller Enkeltmands Anliggender under offentligt

Tilsyn ere betroede, misbruge den Leilighed, som deres

Stillinger give dem, til bedrageriske Foretagender, bliver

ikke blot den Bestemmelse, hvorunder Forbrydelsen

efter sin Beskaffenhed kan henfores, at anvende med

storre Strenghed end imod Andre, der begaae lige For-

brydelser (hvilket ogsaa i Henhold til § 3 Nr. 4 og 5

skal gjelde, naar private Betjente saaledes besvige den,

som har betroet dem sine Anliggender); men, forsaa-

vidt deres Brdde maalte være af clen Betydenhed, ^

selv den hdieste Grad af den Straf, som hiin Bestem-

melse maatte hjemle, ikke- findes at svare til dens

Grovhed, bliver en hbiere Straf, efter Omstændighederne

indtil det Dobbelte af hiin, at anvende. Med Hensyn

til Straffen for dem, der forode de Midler, som de i

Kraft af et kongeligt Embede eller ifolge nogen anden

Egenskab efter Lov og Anordninger eller anden offent-

lig Foranstaltning have at oppebære, opbevare eller
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forvalle, vil der være at forholde efter de særegne Be- 1840.

stemmelser, som derfor ere eller maatte blive givne. U. April.

70. Eftergjbren af Landets Penge. — Den, som
eftergjtfr Kongens Mynt eller Nationalbankens Sedler eller

Tegn, ansees med Strafarbeide fra 6 til 4 6 Aar eller,

hvis Forbrydelsen er særdeles betydelig, for Livstid.

Ved Valget af denne Straf bliver der at tage noie Hen-

syn til det Omfang, hvori, samt den Kunstfærdighed og

Planmæssighed, hvormed Forbrydelsen er udovet, og

denne skal betragtes som fuldfort, saasnart nogen til

Udgivelse bestemt Mynt eller Seddel er bleven forfær-

diget, om end samme ikke er bleven udgiven. Er For-

brydelsen ikke tilfulde bleven fuldfort, bliver der at

forholde efter § 80. dog at de deri indeholdte Forskrifter

med særdeles Strenghed komme til Anvendelse.

71. Medvirkning til denne Forbrydelse. — Bestem-

melsen i § 70 er i sin fulde Strækning anvendelig paa

en saadan Medvirkning til den der omhandlede Forbry-

delse, der er af en sær indgribende Natur, saasom

naar Nogen forarbeider Plader, Stempler eller andre

bl Penges Forfærdigelse indrettede Redskaber eller det

W Sedlerne brugelige Papir, eller paa anden Maade
- skaffer Falskneren disse Midler til Forbrydelsens Ud-

førelse, eller naar Nogen forud forener sig med Falsk-

neren om at afsætte de falske Mynter eller Sedler, som
af ham forarbeides. Hvis Nogen paa en mindre be-

tydende Maade har medvirket til hiin Brbde, bliver

Ve l § 70 iovrigt at anvende, men dog med en forholds-

mæssig Forkortelse af Straffetiden, hvilken, naar den

Hjælp, som han har ydet Falskneren, foruden at være af

,
hdeo Betydenhed, er saaledes beskaffen, at det ikke vilde

være vanskeligt at have erholdt samme andetsteds, og

hvis derhos ingen Deel i den af Forbrydelsen fblgende

eller derved tilsigtede Fordeel er ham lovet, under
eNers formildende Omstændigheder endog kan ned-

sættes til 1 Aar.
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1840. 72. Den, som, uden nogen inden de falske Penges

li. April. Forfærdigelse derom truffen Aftale, er behjælpelig i at

- afsætte disse, ansees efter det Omfang, hvori dette er

skeet, samt Sagens ovrige Omstændigheder, med 2 til

6 Aars Strafarbeide. Men, er selve Forfærdigelsen af

de falske Penge foregaaet i Udlandet, saaledes at Ingen

som Hovedmand derfor kan drages til Undgjeldelse

efter Vore Love, bliver den, der her i Riget besbrger

Afsætningen af deslige Penge, at ansee efter § 70. For

den, som udgiver falske Penge, hvormed han selv er

bleven skuffet, efterat han er kommen til Kundskab om

deres Falskhed, bliver Straffen derimod kun Fængsel

paa Vand og Brod, idetmindste i 2 Gange 5 Dage,

eller Arbeide indtil 1 Aar. Men, dersom der alene

var givet ham Anledning til at formode Pengenes Falsk-

hed, bliver saadan Forseelse at afsone enten med Boder

i Forhold til den saaledes udgivne Sum eller med nogen

Tids Fængsel paa Vand og Brod eller andet Fængsel.

73. Eftergjoren af fremmede Penge samt Deelagtighed

heri. — Den, som her i Higet eftergjbr fremmede Mynter

eller Pengesedler, skal, om de end ei ere bestemte til

Udgivelse her i Riget, ansees med Strafarbeide fra 3

til 4 Aar, og den, som har deeltaget i sligt Falsk,

bliver efter denne Deelagtigheds Beskaffenhed at ansee,

i Lighed med hvad der er foreskrevet i §§ 1\ og 72

for en saadan, dog at Straffen i ethvert Tilfælde bliver

mildere end den, der vilde fundet Sted, hvis Landets

egne Penge havde været Gjenstanden, og i Alminde-

lighed bestemmes saaledes, at den svarer til det Halve

af denne.

74. Forfalskning af Penge. — Den, som forfalsker

Kongens Mynt eller Nationalbankens Repræsentative^

hensættes til Strafarbeide i 2 til 6 Aar efter Forbry-

delsens Grad. Dersom Forbrydelsen er begaaet med

Hensyn til fremmede Penge, straffes den Skyldige med

Arbeide fra 1 til 3 Aar. I Forhold hertil og til de i
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§§ 71 og 72 fastsatte Straffe ansees de, som gjbre sig 1840.

medskyldige i foranforte Forbrydelse. » LI. April.

75. Falsk, hvorved Nogen tilegner sig en ham ikke

tilkommende offentlig Egenskab. — Den, som tilegner sig

en ham ikke tilkommende offentlig Egenskab, være sig

et egentligt kongeligt Embede eller et overordentligt

kongeligt Ærinde eller anden Bestilling eller Ombud,
for i en saadan opdigtet Egenskab at udbve nogen

Forretning, der har juridisk Virkning, eller al nyde en

Rettighed eller Fordeel, hvortil samme vilde give ham

Adkomst, hensættes til Slrafarbeide indtil 4 Aar, for-

uden at være særskilt Straf undergiven for det Be-

drageri eller anden Forbrydelse, som han ved Hjælp

af hiin foregivne Egenskab maatte have udb'vet eller

|8llitp^^^^^^^^^^^p^^ . Mi; -||§&

76. Ulovbestemte Bedragerier. — Da det ikke er

gjbrligt ved almindelig Lov at afsondre alle de mang-

foldige Arter af Bedragerier, som lade sig udfore, saa

fastsættes herved, at ethvert unævnt Bedrageri bliver

at straffe i Lighed med det af de ovennævnte, hvor-

med det efter sin Beskaffenhed og i Medhold af de

Grundsætninger, som herske i foranforte Bestemmelser,

nærmest kan sammenlignes. Ibvrigt træde de i nær-

værende Anordning foreskrevne Straffe istedetfor dem,

som for de i samme omhandlede Bedragerier ere fast-

satte i ældre Love, hvilke saaledes sættes ud af Kraft.

Det maa imidlertid noie iagttages, at denne Vor An-

ordning nærmest har Hensyn til de svigagtige Hand-

linger, der efter deres Natur enten udelukkende eller

i Almindelighed gaae ud paa at berove Andre

deres Eiendom, men ikke omfatter saadanne, hvorved

andre Statens eller Enkeltmands Rettigheder krænkes,

eller som dog efter deres Natur ligesaavel kunne sigte

til en saadan Krænkelse som til Indgreb i Eiendoms-

retten, men at kun enkelte deslige Forbrydelser ere

inddragne under denne Anordning, fordi Sammenhængen
med dem, der udgjore dennes Gjenstaad, fordrer det.
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1840. Sadledes vil t. Ex. Bestikkelse, falske Attesters Ud-

11. April, stedelse og andre Uredeligheder, hvori Embedsmænd

maatte gjøre sig skyldige, forsaavidt samme ikke kan

henfores under de i nærværende Anordning omhand-

lede særlige Bestemmelser, fremdeles indtil videre blive

at ansee efter de hidtil gjeldende Love. Dog, forsaa-

vidt disse ikke indeholde aldeles noiagtige Straffebe-

stemmelser, bor der tillige tages Hensyn til Grundsæt-

ningerne i nærværende Anordning. Saa blive og i

Særdeleshed de i §§ 60 og 64 fastsatte Straffe at sætte

istedetfor den, som Lovens 4—8— 8 har anordnet; lige-

som i ethvert Tilfælde, hvor nogen Anordning har hen-

viist til den Straf, Loven sætter for Falsk, nu den Straf

bliver at anvende, som nærværende Vor Anordning har

bestemt for den Art Falsk, hvortil der ved slig Flen-

viisning maa antages at være sigtet.

77. Om dem, der gjore sig meddeelagtige i andre af

de i nærværende Anordning omhandlede Forbrydelser end

Tyveri. — De i §§ 21 og 22 for dem, der gjore sig

medskyldige i Tyveri, foreskrevne Regler blive og an-

vendelige paa dem, der enten ved foregaaende eller

efterfolgende Handlinger gjore sig deelaglige i nogen

af de ovrige i denne Vor Anordning omhandlede For-

brydelser, forsaavidt ikke særegne Regler indeholdes i

det Foregaaende.

78. Cumulation af Straf for forskjellige af de i nær-

værende Anordning omhandlede Forbrydelser. — Saa frem l

Nogen under samme Sag findes skyldig i forskjellige

Arter af de Forbrydelser, som ere Gjenstand for nær-

værende Anordning, bliver, ligesom naar flere Forbry-

delser af samme Art ere begaaede, Straffen at be-

stemme under Eet for samtlige de udsvede Forbrydelser,

der saaledes alle medvirke til at bestemme Straffens

Slorrelse. Dog bor denne ordenlligviis holde sig inden-

for Grændserne af den blandt de paagjeldende Be-

stemmelser, der hjemler den hoieste Straf. Kun, hvis

saa grove Forbrydelser af forskjelligt Slags, saasom
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Tyveri, Bedrageri, Falsk, maatte være begaaede, aiselv 1840.

den længste Straffetid, som for nogen af disse i Med- IV. April,

hold af den §, som paa samme er anvendelig, kunde

fastsættes, maatte findes utilstrækkelig, bliver dertil

at fbie et Tillæg, som dog ei maa overslige det Halve

af hiin Straffetid. — Forsaavidt den ved nogen af de

begaaede Forbrydelser paadragne Straffetid ikke, i

Medhold af den Regel, som indeholdes i § 82, taaler

saadan Forlængelse, vil Strafarbejde paa Livstid finde

Sted.

79. Om Gjentagelse af de forshjellige i nærværende

Anordning omhandlede Forbrydelser. — Domme, hvorved

Nogen, i Medhold af Bestemmelserne i §§ 32—38, 41—
49, 53—56, 60—76 cfr. § 77, er for de der omhand-

lede Forbrydelser anseet med Straf som for Tyveri,

eller endog med hoiere Straf, skulle og, hvor der sporges

om Straffen for gjentagen Forbrydelse, have lige Virk-

ning med en Tyvsdom, hvad enten det er samme For-

brydelse, som flere Gange er gjentagen, eller den Paa-

gjeldende har afvexlet mellem flere af hine Forbrydelser,

saa og, naar den, som findes skyldig i en af disse,

forhen er dbmt som Tyv, eller omvendt den, som skal

dbrrimes i saadan Egenskab, forhen i Overeensstem-
^

melse med denne Vor Anordning er dbmt for nogen af

de ovenmeldte Forbrydelser. Foranfbrte Regel er imid-

lertid i sin hele Strækning kun anvendelig, naar hverken

den ringeste eller den hbieste Grad af Straf, som hjemles

i den Bestemmelse, hvorefter den Paagjeldende er dbmt,

staaer under den i § 1 fastsatte, saa at det ikke er

nok, at den i det givne Tilfælde den Paagjeldende

idbmle Straf er lige med en af de Straffegrader, som

indeholdes under sidstmeldte §. Som Fblge heraf kan

en Dom, hvorved Nogen i Overeensslemmelse med § 72

er anseet for at have udgivet falske Penge, hvormed

han forst selv var bleven skuffet, ikke have den for-

anfbrte Virkning, uagtet den ham for denne Forseelse

idbmte Straf maatte være en saadan, hvormed og et
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1840. Tyveri efter denne Anordnings § 1 kunde været afsonet.

11. April. Med Hensyn til slige Tilfælde samt til andre Forseelser,

hvorfor nærværende Anordning bestemmer mildere Straf

end for Tyveri, dog med Undtagelse af Tyvshæleri,

hvorfor §§ 22 og 25 indeholde særegne Regler, bliver

vel den Dom, som forhen er overgaaet Nogen for saa-

dan Brbde, at tage i Betragtning ved Straffegradens

Bestemmelse for gjentagen Brbde af lignende Slags,

saavel som naar ellers Forbrydelse mod nærværende

Vor Anordning er begaaet, ligesom og de den Paa-

gjeldende forhen for nogen af disse overgaaede Domme
bor komme i Betragtning ved Valget af Straffegraden

for hine Forseelser, Alt i Overeensstemmelse med Grund*

sætningerne saavel i nærværende Anordning, som i

Vore bvrige Love, men uden dog at have en saa be-

stemt og omfattende Virkning som den i den fbrste

Deel af nærværende § hjemlede. Imidlertid bor den

Brbde, som omhandles i § 58, forsaavidt dennes al-

mindelige Regel kommer til Anvendelse, have lige Virk-

ning med Tyvshæleri (§§ 22 og 25). Ibvrigt blive og-

saa Bestemmelserne i §§ 19 og 20 at anvende med

Hensyn til samtlige i denne Anordning omhandlede

Forbrydelser.

80. Attentat paa de i denne Anordning omhandlede

Forbrydelser. — Naar Nogen har foretaget Handlinger,

som indeholde Forsbg paa en af de i nærværende An-

ordning omhandlede Forbrydelser, men han dog ei har

faaet udfort Alt, hvad der horer til denne Forbrydelses

fuldstændige Fuldbyrdelse, skal een Trediedeel indtil

to Trediedele af den Straf, som den fuldendte Forbry-

delse efter alle med samme forbundne Omstændigheder

vilde have medfbrt, finde Sted, i Forhold til som den

Skyldige er kommen Fuldbyrdelsen mere eller mindre

nær. Hvis den Straf, i Forhold til hvilken den forsbgte

Forbrydelse skal ansees, er Strafarbejde paa Livstid,

skal 6 Aars Arbeide ansees som en Trediedeel deraf.

>
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Da de den Skyldige forhen overgaaede Domme hore 1840.

til de ovenberorte Omstændigheder, med Hensyn til li* April*

hvilke Straffen ogsaa for den ufuldendte Forbrydelse

bliver at udmaale, saa vil f. Ex. den, der, efter forhen

engang at være domt som Tyv, findes skyldig i et for-

sbgt Tyveri, være at domme med Hensyn til § Hl 3,

skjondt kun til en saadan Deel af den der bestemte

Straf, som den foranforte Bestemmelse tilsiger. Der-

som Nogen, der er befunden i fuldendt Forbrydelse,

forhen for et Forsbg paa en saadan Forbrydelse har

været domt til en Straf, der ligger indenfor Grændsen

af den, hvormed han for fuldendt Forbrydelse kunde

have været anseet, vil han blive at straffe efter den

for Forbrydelsens Gjentagelse gjeldende Bestemmelse.

Saafremt Nogen har tilsigtet en stbrre Forbrydelse,

men kun en ringere er bleven fuldbyrdet (saasom naar

Nogen ved Forforelse, Tilskyndelse eller andre af de

i § 21 betegnede Midler har sbgt at bevirke et Tyveri

af det Slags, der henhorer under §§6 —12, men Tyve-

riet ei er blevet udfort under saadanne Omstændig-

heder, som bemeldte §§ forudsætte), saa bliver han at

ansee efter den ovenanfbrte Regel, medmindre den

Bestemmelse, som paa den fuldbyrdede Forbrydelse er

anvendelig, medfbrer stbrre Straf.

81 . Anvendelse af de i §§ 26—28 givne Bestemme^

ser ogsaa paa andre Forbrydelser mod denne Anordning. —
De B estemmelser, denne Vor Anordnings §§ 26— 28

indeholde om Bbrn imellem 10 og 15 Aar, der be-

findes i Tyveri, blive og at anvende med Hensyn til

de bvrige i denne Anordning omhandlede Forbrydelser.

Dog bliver der ikke blot at see paa den for disse be-

stemte Strafs Forhold til Straffen for Tyveri, men der

bliver tillige at tage Hensyn til de begaaede Forbry-

delsers egen Beskaffenhed, hvorefter Tilregneligheden

af enkelte saadanne Forbrydelser, skjondt de ibvrigt

ikke ere ringere end Tyveri, dog ikke kan antages at
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1 8^40. indtræde i en saa tidlig Alder som den, hvori denne

11. April. Forbrydelse bliver at tilregne. Fremdeles vil § 29 være

anvendelig, naar foranførte Forbrydelser begaaes i Al-

deren imellem 4 5 og 18 Aar.

82. Regler for Straffestedet. — Hvor Strafarbeide

i Overeensslemmelse med denne Vor Anordning bliver

at tilfinde Nogen paa 5 Aar eller kortere Tid, bliver

denne at domme til Forbedringshuset, eller i de Pro-

vindser, hvori særskilt Forbedringshus endnu ei haves,

at behandle efter Plakat 5. Juni 4 822, med mindre den

Skyldige enten har mistet sin Ære, eller forhen har

været indsat til Rasphus-, Tugthus- eller Fæstnings-

Arbeide. Men, dersom et saadant Tilfælde finder Sted,

eller en længere Tids Straf er forskyldt, blive Mands-

personer over 20 Aar at hensætte til Arbeide i Rasp-

huset eller Fæstningen, men Qvindespersoner samt

Mandspersoner under 20 Aar til Tugthusarbeide. lav-

rigt bliver med Hensyn til ovenanførte Forskjel mellem

Mandspersoner af ældre og yngre Alder Plak. 27. Febr.

1827 at iagttage. Hvor, ved Anvendelsen af de i nær-

værende Anordning foreskrevne Regler, en længere

Tids Strafarbeide vilde udkomme end paa 16 Aar,

bliver den Skyldige at domme paa Livstid.

83. Kjobenhavns Politirets Competence til at paakjende

Forbrydelser mod denne Anordning. — Den Politiretten i

Vor kgl. Residentsslad Kjtfbenhavn ved Forordn. 5. Juli

1793 tillagte Myndighed til at paakjende Sager, der

angaae første Gang begaaet simpelt Tyveri, skal dog

ikke kunne udstrækkes til de Tilfælde, hvor bemeldte

Ret i Medhold af nærværende Vor Anordning finder

Anledning til at anvende en stdrre Straf end 2 Aars

Forbedringshusarbeide. Det Samme skal gjelde med

Hensyn til de Bedragerier, der efter de hidtil gjeldende

Regler kunne være Gjenstand for Politirettens Paakjen-

delse. Skulde det imidlertid ved en i Medhold heraf

ved Politiretten paakjendt Sags Indankning for Vor

Hbiesteret af denne overste Domstol findes, at den
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Paagjeldende har forskyldt en Straf, som ligger udenfor 1840.

hiiu Grændse, da vil dog derfor ingen Henviisning af XV* April.

Sagen til Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten finde

Sted, men dens Realitet af Hoiesleret blive at paakjende.

Endelig skal Politirettens Myndighed til at paakjende

Sager angaaende Tyvshæleri være indskrænket til fbrste

Gang begaaet Forbrydelse.

Hvorefter Alle og Enhver sig have allerunderd. at

rette. — Givet i Vor kongl. Besidenlsstad Kjobenhavn

den 11. April 1840.

Fortegnelse over Indholdet af de enkelte Para-

grapher i nærværende Anordning.

§ 1. Straf for férste Gang begaaet simpelt Tyveri.

*" 2. Det Stjaalnes Værdies Indflydelse paa Straffen.

- 3. Skærpende Omstændigheder.

- 4. Formildende Omstændigheder.

" 5. Nærmere Bestemmelser om Straffen af Fængsel paa

Vand og Br»d;

* 6. Qvægtyveri paa Marken.
- Kirketyveri.

8. Slotstyveri.

9. Posttyveri.

10- Skipperes og Styrmænds Tyveri paa det dem anbetroede

Gods.

Tyveri, begaaet i Anledning af Skibbrud, Ildebrand eller

anden saadan Ulykke.

- 12
- Indbrud m. M.

13- Straf for anden Gang begaaet Tyveri.

*4. Nærmere Bestemmelser for det Tilfælde, at det gjen-

tagne Tyveri er qvalificeret.

Straf for tredie Gang begaaet Tyveri.

16. Straf for fjerde Gang begaaet Tyveri.

17. Straf for femte Gang begaaet Tyveri.
" lg

. Om Indflydelsen af de den Skyldige i Medhold af de

ældre Love overgaaede Domme.
Om de efter en Persons Domfældelse opdagede Tyverier,

paa hvilke han forhen har lagt Skjul.

- 11.

- 19.
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1840. § 20. Om de den Skyldige tidligere overgangne Domme, der

1J. April. opdages, efter at han for nye Forbrydelser er db'mt.

- ' - 21. Om Medvirkning til Tyveri.

- 22-24. Hæleri.

- 25. Straffen for den Hæler, der forhen er db'mt som Tyv,

og den Tyv, der forhen er dbmt som Hæler.

- 26—28. Tyveri, begaaet af Bbrn imellem 10 og 15 Aar.

- 29. Tyveri, begaaet af unge Mennesker imellem 15 og 18 Aar.

- 30. Tilfælde, hvori den almindelige Tyvsstraf bortfalder paa

Grund af Forbrydelsens Beskaffenhed.

- 31. Ulovlig Skovhugst og anden Skovforbrydelse.

- 32. Om de Handlinger, som i Loven henføres til Ran.

- 33. Om den med Magt eller Tiudsel forbundne Borttagelse

af anden Mands Gods.

- 34—37. Om Rbveri.

- 38. Om Liigs Udplyndring.

- 39. Besiddelsestyveri.

- 40. Brugstyveri.

- 41—44. Bedrageri.

- 45. Optagelse eller Flytning af Skj eisteen eller andet Mærke.

- 46. Bedrageri ved Signen og Manen m. M.

- 47. Falsk Maal og Vægt m. M.

- 48. Om Bedrageri ved falsk Stempel eller Mærke.

- 49. Salg af falske eller forfalskede Varer.

- 50—52. Bedragerier, som ansees med mildere Straf end den

sædvanlige.

- 53. Om Assurancesvig.

- 54—57. Svigagtig eller paa anden Maade tilregnelig Fallit.

- 58. Svigagtig Omgang med Hittegods m. M.

- 59. Besvigelse af Told-, Stempel -Papirs-, Post- og andre

Stats-Indtægter.

- 60. Efterskriven af anden Mands Navn.

- 61. Frembringelse af falske offentlige Documenter.

- 62. Falsk Underskrift paa mindre betydende Documenter

eller under sær formildende Omstændigheder.

- 63—64. Forfalskning af Documenter.

- 65. Efterskriven af Kongens Haand m. M.

- 66. Om hvad der udfordres til de i §§ 60—65 omhandlede

Forbrydelsers Fuldendelse, samt om Deelagtighed i

samme.

- 67. Straf for falske eller forfalskede Documenter, der efter

deres Beskaffenhed kunde forvolde et særdeles stort

Onde,
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§ 68. Forfærdigelse eller Benyttelse af Documenter med op- 1840.

digtede Navne. 11. April.

- 69. Svig, begaaet af Embedsmænd, Værger eller Curatorer -

m. Fl. i lignende Egenskaber.

- 70. Eftergjoren af Landets Penge.

- 71—72. Medvirkning til denne Forbrydelse.

- 73. EftergjOrelse af fremmede Penge samt Deelagtighed

heri.

- 74. Forfalskning af Penge.

- 75. Falsk, hvorved Nogen tilegner sig en ham ikke tilkom-

mende offentlig Egenskab.

* 76. Ulovbestemte Bedragerier.

- 77. Om dem, der gjore sig me^ldeelagtige i andre af de i

nærværende Anordning omhandlede Forbrydelser end

Tyveri.

- 78. Cumulation af Straf for forskjellige af de i nærværende

Anordning omhandlede Forbrydelser.

- 79. Om Gjentagelse af de i nærværende Anordning omhand-

lede Forbrydelser.

- 80. Attentat paa de i denne Anordning omhandlede Forbry-

delser.

- 81. Anvendelse af de i §§ 26—28 givne Bestemmelser ogsaa

paa andre Forbrydelser mod denne Anordning.

- 82. Regler for Straffestedet.

* 83. Kjøbenhavns Politirets Competence til at paakjende

Forbrydelser mod denne Anordning.

Tilskipun, vibvikjandi straffi fyrir J)j6fnab, svik, fals

°g onnur J>esskyns afbrot.

Eptir tilskipun af 24. Januarii 1838 gildandi fyrir Island,

meo f>eirri umbreytmg å nokkrum af |)eim f>an akvorouou
strbffum, sem nefndrar tilskipunar §§ 3 og 4 fyriskrifa.

Ver Christjån hin Attundi G. V. : ab Oss, eptir ab

hafa tekib J>ær af båoum samkomum Vorra triiu donsku

umdæmastanda framseltu allraundirgefnustu hugleibfngar

yfir })ab fyrir })ær framlagba framvarp til tilskipunar,

vibvikjandi straffi fyrir tø6fnab, svik, fals og onnur |>ess

kyns afbrot, i nakvæmustu yfirvegun, allranéougast hefir

t>6knazt ab skipa sem fylgir:
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1840. \. Straff fyrir einfaldan frjofnad, framinn i fyrsta

11. April. sinn. — Straf fib fyrir tøofnab skal, })egar hann ekki er

sameinabur neinni sérlegri kringumstæbu, sem kemur

J)vi til loibar, ab ein ebur onnur af [)eim eptirskrifubu

åkvbrbunum gjori umbreytmg {)ar å, ab vera, ab vægara

lagi, fångelsi vib vatn og braub, fra Ivisvar sinnum 5

til 6 sinnum 5 daga, og annars straffs-erfibi alll til

4 åra.

2. Um logun straffsins eptir verdi hins stolna. —
J>egar harbari ebur vægari straffsmati akvarbast eptir

§ \ eiga domst61arnir ab hafa stbbugt tillit til J)j6fnab-

arins stærbar, og J^arhjå ekki einiingis til verbs hinna

stolnu hluta, metinna ut af fyrir sig, heldur og h'ka til

hins sérlega tj6ns, er så sem fra var stolib kynni hafa

hlotib, annabhvort vegna {Deirrar sameiningar })essara

hluta, er j)eir hafa yib abra hluli, hvar fra J)eir hafa

sundrabir verib, ebur af obrum orsbkum.

3. Skerpandikringumstædur.— ÅsamtJ)eirri åverkan,

er verb hins stolna eptir § 2 å ab hafa, eiga pessar

kn'ngumslæbur helzt ab takast til yfirvegunar sem astæbur

frekara straffsmåta heimfænngar: 4) j)egar hinn stolni

hlutur var J)annig å sig kominn, ab hlutabeigendur ekki

gåtu haldib honum i nakvæmri geymslu; 2) })egar nokkur

meb ofriki, ebur meb ab briika stfngt61, falska ebur

hnuplaba lykla, ebur meb ab brjéta innsigli hefir opnab

skåp, kistu ebur abra hirzlu, ellegar misgjbrninguriun

annars hefir verib sameinabur meb sérlegri alhygli?

klékindum ebur åræbi; 3) })egar hinn seki ekki var

|)urftugur; 4) [>egar hann var tøénustuhju l)ess manns,

er hann stal fra, ebur af bbrum orsbkum åtti ab aub-

syna honum sérlegan tniskap og umhyggju; 5) J)egar

annars hans åstand, hans samskiptahagur vib J^ann er

frå var stolib, ebur J>ab triinabartraust, er }>essi setti til

hans, hefir gefib honum sérlega hentugleika til l>ess af

honum framda J)j6fnabar; 6) Joegar misgjbrnmgurinn, ån

|)ess ab geta reiknazt til nokkurra skulda, hvarvib eptir-
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tylgjandi greinir leggja hækkab slraff, samt kemur ein- 1840.

bverjum {wflfkum nærri meb tilliti til Jjeirra eiginlegleika, M> April,

er hafa dregib skerptar straffs-åkvarbanir yfir hann;

7) ^egar onnur misgjorbamannsins hegban vitnar um, ab

strångs slraffs })urfi vib til ab undirkiiga hans tilhneiging

^1 afbrota; 8) J)egar hann, i sama måli, finnst sekur ab

fleiri stuldum, i hverju tilfelli ekki einungis sameinub

upphæb allra hinna stolnu fjårmuna å ab takast til yfir-

vegunar, heldur og lika sii frekari hneigmg til mis-

gjbrnmgsins, er hann hefir i lj6si låtib meb itrekubum

afbrotum.

4. Mildandi kringumstædur. — |>aråm6t eiga pessar

kringumstæbur ab takast til yfirvegunar, sem åstæbur

fyrir limfeldni vib heimfæring straffsins : ungdémur, ein-

feldni, vanræktab uppeldi, lokkun, éverbskuldub J>urft,

undanfarin g6b hegbun, så af hirbulausri geymslu or-

sakabi hentugleiki, hreinskilin mebkenning og viljugleiki

tø ab bæta f)eim skabann, er fra var stolib.

5. Ndkvæmari dkvardanir um straff af fdngelsi vid

vatn og braud. — Eins og })ab allsendis sezt til hlutab-

eigandi réttar d6msabkvæbis, hver tegund {>ess i § \

heimilaba stratfs, sem, i sérhverju einstoku tilfelli, —
tegar allar kringumstæbur, er annabhvort mæla meb
ebur m6t hinum seka, vegast hver vib abra eptir Jjeim

* §§ % 3 og 4 åvfsubu sjénarmibum — réttilega eigi

ab heimfærast, svo å })ab og sérlega ab vera komib

undir démenda nåkvæmu yfirvegan af ollum målsins

kringumstæbum, ab hve miklu leyti hinn seki megi af-

plåna brot sitt meb fångelsi vib vatn og braub, hvert

mildara straff samt ekki af d6mst61unum mas veljast,

nerna hinar mildandi kringumstæbur hljoti ab ålitast sem
yfirgnæfandi.

6. Um kvikfjdrstuld i haga. — Så sem stelur hesti

e&ur stéru kvikfé i haga, å ab setjast til straflfserfi&is

fpa 3 til 8 åra eptir kringumstæbunum. ]>6lt t>etta

ekki sé beinlinis heimfæranlegt til stuldar af obrum

«. B. 36
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4840. skepnum 1 haga, å samt slikur tøéfnabur ætib, bæbi i

Hi April, mebhaldi fyrrgreindrar åkvbrbunar og samkvæmt J>eirri

"
{ § 3 Nr. 1 fyrirskrifubu reglu, ab ålftast me& stærra

straffi en annar })j6fnabur af jbfnu åsigkomulagi, og

nefnilega å straffib ab minnsta kosti ab åkvarbast lil

opiribers erfibis i eitt år fy rir stuld saubkindar, ellegar

kålfs eba folalds, hvartil samt einungis slikt dyr reikh-

ast, allt til j^ess £ab er orbib eins års gamalt. — Annars

skulu démstélarnir og hafa myndugleika til ab lækka

J)ab l nærveranda § byrjun åkvarbaba straff, J)egar af-

gomlum hubarklår er stolib i haga.

7. Vm kirkjufrjofnctd. — J)j6fnabur, framinn i kirkju,

ålltist almennt meb 3 til 4 2 ara erfibisstraffi. Ef samt

})eir stolnu munir hvorki tilheyrbu kirkjunni, né nokkurri

i sameining vib hana verandi innrétting, ebur einungis

voru i fjærlægu sambandi vib gubsjpjénustu, og J)arab-

auk voru af ryru verbi, og annars kringumstæburnar

miba til straffsins mildunar, å einungis J)ab i § 1 al-

menna {yjéfsstraff ab heimfærast, vib hvers åkvbrbun

samt tilhlybilegt tillit å ab hafast til J>eirrar verbskuld-

anar hærra straffs, sem staburinn, å hverjum misgjbrn-

fogurinn er framinn, veitir honum. Annars må så, sem

stelur lir kirkjublbkkinni, i engu tilfelli njéta neinnar

vægbar af {)essari mildari åkvbrbun, hvaråmét hann, '

bllum krfngumstæbum, å ab alitast eptir J>essarar greinar

fyrstu deild.

8. Vm slotspjofnad. — Steli nokkur i })eim sloturø

eba hbllum, sem J>éna til ibiibar, ebur J)6 eru Ibgub til

ibiibar fyrir Oss ebur nokkurn af Vorri konungsætt,

skal, ån tillits til hverjum hib stolna tilheyrir, i sania

måta erfibisstrafF frå 3 til åra å leggjast, samtj)annig>

ab hérå geti Hk mildun skeb, sem sii er § 7 heimilar,

ef [)j6fnaburinn er framinn fyrir utan )>æv stofur, sem 9

lagabar eru til ab briikast af sjålfum Oss eburnokkruifl

af konungsættinni, og hib stolna J)arabauki ekki er af

miklu verbi, og abrar skerpandi kn'ngumstæbur heldur

ekki finnast.
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9. Um post[)j6fna5. — Fyrrskrifab slraff fra 3 til 1840.

42 ara tøåm'ngarerfibis er lika heimfæranlegt, £egar H. April,

nokkur stelur ebur å annan éloglegan halt kemst yfir

nokkub, hvori heldur })ab eru peningar ebur annao, er

sendist meb pésti, meban J^ao enn er i p6slstj6rnarinnar

åbyrgb. Vib heimfærfng J)essarar åkvorbunar verbur su

krfngumstæba sérlega skerpandi, ef stuldurinn er framinn

af nokkurri pers6nu i péstslj6rnarinnar J)j6nustu.

4 0. Um [)jdfna5 skipherra og styrimanna dpvipeim

fyritruada gozi. — Skipherra (hvarlil sérhver formabur

stærra ebur minna skips ebur båts reiknast) ellegar

styrimabur, sem å J)j6fslegan ebur sviksamlegan hått

dregur undir sig nokkub af{)vi, sem honum er fy ri triiab

til varatektar ebur umsjénar, straffist sbmuleibis meb 3

til 4 ara tøånfngar erfibi.

\ \ . Um pjofnad, framinn vid skipbrot, eldsvoSa e6ur

«5ra slika olulcku. — J>egar skipbrot, eldsvobi ebur

onnur slik élukka notast til stuldar ebur svika vib ])å,

er éhappio hreppt hafa, ebur hverra goz J^essvegna hefir

i hættu ratab, å J>ab straff, hvert misgjbrbin annars

eptir § ] hefbi dregib yfir hinn seka, ab skerpast allt

til hins {>refalda, og straffstiminn t>annig, eptir kring-

umstæbunum, ab lengjast til 12 ara.

12. Um hussuppbrot o. fl. — Hafi })j6fur meb ofrfki

ebur hjålp stingtéla, falskra ebur hnuplabra lykla, ut-

vegab ser inngång i hus, garb ebur ibiibarstofur, hvori

neldur nokkur l £eim byr ebur eigi, ellegar til skips,

e&ur og J)ab er skeb meb ab klifra yfir hus, miir ebur

a&ra slika vbrzlu, ellegar meb ab stiga inn um glugga,

reykhåfa ebur abrar slikar opnanir, sem ekki eru ætlabar

td inngångs, å hann ab straffast meb erfibi fra 2 til 6
t

ara
- En, sé })ab å næturtfma ab tø6furinn uppå ein-

hvern af ^eim greindu måtum hefir J>rengt ser inn i

!bubarhus, ebur hafi hann meb vélræbi læbzl J>ar inn

til ab fremja tøéfnab å nefndri Kb, ellegar ef annars

nokkur af j)eim åburnefndu gjorm'ngum hefir verib samein-

abur vib kringumstæbur, sem innihalda nægilegar åstæbur

85*
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1840. til ab ætla, ab gjftrnlngsmaburinn, ef svo kynni vib ab

. April, bera, mundi vilja neyta persénulegs ofrikis til ab verja
*"~y

sig sjålfan ebur {)å stolnu muni, {)å a hann ab dæmast

til erfibis um 6 til 46 ara tima; og, hafi nokkur framib

fleiri })esskonar ofdirfskufulla og hættulega stuldi, getur

strafllb, })egar krfngumstæburnar annars eru skerpandi,

jafnvel åkvarbast til æfilångs erfibis. Ab svo miklu leyti

misgjorningsmaburinn verulega hefir briikab ofriki ebur

einarblegar hétanir um ofriki, å J)ar undir eins ab hafast

tillit til })eirra boba, sem finnast f nærverandi tilskipunar

§§ 34 og 36, er skipa ab eptir målsins åsigkomulagi

jafnvel hærra slraff, en J)ab sem [>ær hér ab framan

framsettu åkvarbanir innihalda, megi å leggjast.

13. Straft fyrir fcjofnab, framinn i annad sinn. —
Så, sem eptir einu sinni ab hafa verib dæmdur fyrir

tøjéfnab, aptur finnst sekur i h'ku afbroti, a, ab svo miklu

* leyti straffib annars ætti ab åkvarbast eptir nærverandi

Vorrar tilskipunar § 1, ab ålftast meb straffserfibi fra

\ til 8 ara. Vib åkvGrbun straffstibarinnar å stærbin,

talan og asigkomulagib af £eim afbrotum, hvarfyrir

hinn seki mi skal dæmast, ab takast til yfirvegunar,

samkvæmt {)eim reglum, sem fyriskrifabar eru i tilskip-

unarinnar §§ 2—4; en i sameiningu hér meb å og

så håttur, å hvern hann fyrr hefir verib sekur fundinn,

ab mebverka til åkvorbunar J)ess slraffs, sem honum å

ab uppåleggjast. |>ar itrekan t)j6fnabarins l)arhjå, ut

af fyrir sig, heimtar alvarlegara straff, å {)ab i minnsta

lagi åkvarbaba af eins års straffserfibi einungis ab notast

til heimfærfngar, hvar så, sem åbur hefir yfir sig dregib

einhvern af [>eim vægari straffsmåtum, aptur å lflilfjor-

legan hått gjorir sig sekan i J^essu afbroti.

14. Ndkvæmari åkvarbanir pess tilfellis, ad ztreh-

adur pjofnadur er sérlega straffsveråur. — Ef hib itrekaba

afbrot er af J>vf kyni, hverju J>essarar tilskipunar §§

6— 12 hafa eignab sérlega straffsverbskuldan, svo eiga

åkvarbanir i § 13 ab heimfærast \ sameim'ng meb ]?eiw

er innihaldast i fyrnefndum §§. En ef t>ab ebur £au
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jyjéfsafbrot, sem eru tilefni hinnar sibari saks6knar, i 1840.

sjålfu ser eiga svo hart straff skilib, ab }>ab ekki verbur li. April.

mbgulegt J^arhjå ab eigna itrekuninni viburkvæmilega

åverkun, ån }>ess ab stiga fram yfir J>ann hæsta straffs-

måta, sem vibkomandi § heimilar, hvort heldur hann

er jafn })eim, sem åkvebinn er i § 4 3, nefnilega 8 ar,

eour hærri, svo å, ef hib abur verbskuldaba strafF ekki

hefir verib mjdg h'tilvægt, 1 til 3 ara erfibi ab bætast

vib téban straffsmåta. Ab svo miklu leyti annars §§ 9,

10 og 41 ab nokkru leyti hlj6ba um gjorm'nga, sem ekki

beinleibi's heyra til almennrar hugmyndar um tøofnab,

en
J)6 fullkomlega eru settir vib hlib hans i tilliti til

straffsins, a slfkt afbrot h'ka, {)egar spurt verbur um
slraff fyrir itrekaban misgjorm'ng, i einu og <3llu ab

alftast eins og {yjdfnabur.

4 5. Straff fyrir pjofnad, framinn i pridja sinn. —
Finnist nokkur / {)ribja sinn i {)j6mabi, å hann ab ålftast

naeb straffserfibi fra 4 til 16 ara, samkvæmt {)eim i 13. §

greindu athugasemdum. En ef f>ab eBur J)au nyju af-

brot kunna ab vera af J>vf kyni, sem umhftndlast i

§§ 6—4 2, svo getur hann jafnvel eptir stærb })eirra

frb'mdu afbrota i sameimng vib upphæb })eirra hinum

seka abur i'dæmdu straffa, orbib dæmdur til opinbers

erfibis uni hans Hfstib.

4 6. Straff fyrir pjofnad, framinn i fjorda sinn. —
Ef nokkur, eptir ab vera dæmdur samkvæmt § 4 5,

aP*ur finnst sekur i tøo7nabi, å hann, og }>ab {>6tt kr/ng-

umstæburriar annars kynni ab vera mildandi, ab dæmast
M 8 ara erfibis; en ef kringumslæbunum er obruvisi

varib, a, meb abgæzlu å grundvallarreglunum i §§ 13

°S 45, straffstibin ab lengjast, ebur jafnvel erfibi um
UfsilS ab åkvebast.

47. Straff fyrir pjofnad, framinn i fimta sinn. —
Så, sem i fimta sinni gjorir sig sekan i }>j6fnabi, å ætib

a<> ålftast meb straffserfibi um lifstfo

18. Um dverkun peirra yfir peim seka, i meShaldi

eldri laga gengnu doma. — peir straffsd6mar, sem yfir
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1840. misgjbrni'ngsmanninn hafa gengib eptir eldri tilskipunum,

11. April, skulu, ab J>v£ leyli sem J>eir hafa yfir hann gengib fyrir

fyrsta, annab sinn framinn tøéfnab o. s. frv., hafa somu

åverkun a J)ab straff, sem fy rir seinni afbrot skal uppå-

leggjast honum, eins og f>eir hefbi uppsagbir verib sam-

kvæmt J)essari Vorri tilskipun.

19. Um pd eptir einhvers manns domsdfelli upp-

gbtvudu stuldi, hverjum hann ddur leynt hafdi. — j>egar

så, sem hefir verib undir åkæru fyrir J)j6fsafbrot, {)å

hefir leynt nokkrum {>eim afbrotum, i hverjum hann var

sekur, og hann J)essvegna dæmist til mildara slraffs

en J>ess, sem, ef }>au lika hefbu verib sonnub, mundi

hafa verib honum uppålagt, svo å hann siban, i nyju

måli, ab dæmast til {)ess frekara straffs, sem hann, meb

tilliti til J)eirra })annig leyndu afbrota, mundi hafa verb-

skuldab.

20. Um pd yfir hinum seka ddur gengnu doma, sem

uppgbtvast, eptir ad hann hefir verib dæmdur fyrir ny

afbrot. — Å Ifkan hått å og ab breyta, J>egar nokkur

meb ésannri skyrslu hefir t>annig leynt J)eim yfir honum

gengna d6mi, ab hann Jrørmeb hefir skotib ser undan

J)vi straffi, sem hann, i tilliti til ilrekunarinnar, verb-

skuldab hafbi. En ef J>etta uppgotvast å J>eirri tib, å

hverri hann skal dæmast fyrir seinni J)j6fsafbrot, straffisl

hann })annig, sem annars orbib hefbi, svoframt hann

åbur hefbi verib dæmdur til })ess straffs, sem mundi

hafa verib honum uppålagt, ef J>eir fyrr yfir honum

gengnu d6mar hefbu f lj6s komib.

21. Um medverknad til pjofnadar. — peir
j
sem

meban sluldir eru framdir, J)6tt {>ab einiingis sé meb

nærveru })eirra til ab halda vorb og hvelja dirfsku

J)j6fsins, hjålpa honum til ab utverka stuldanna fram-

kvæmd ebur burtrybja hindrununum , svo og Hka

})eir, sem meb ab lokka, åfysa, gefa åvisun, utbiia meb

verkfærum, leibbeina J)j6fnum til geymslu ebur sblu

[>eirra stolnu muna, ellegar å nokkurn annan h'kan

hått meb undanfdrnum verkum mebverka til sliks mis-
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gjbrm'ngs, skulu straffast eins og |)eir sjålfir hefbu stolib, 1840.

svoleibis ab vib straffsins åkvbrbun tillit se haft, svovel 11. April.

til J)eirra stulda stærbar, lolu og åsigkomulags, hvartil

t>eir hafa mebverkab, sem til mebverkunarinnar måta,

svo og til allra annara krfngumstæbna, er samkvæmt

§§ 5, 3 og 4 eiga ab hafa åverkun å straffsins stærb.

I>ar J)annig vib straffsins åkvbrbun tillit å ab hafasl •

svovel til måta hins seka mebverkunar, sem til annara

krfngumstæbna, er valda J>vf, ab afbrotib i meira ebur

minna lagi geti tilreiknazt honum, svo fylgir J>araf, ab

hann stundum getur orbib alitinn meb hærra straffi en

t>vf, sem å ab uppåleggjast sjålfum gjbrnfngsmanninum

(til dæmis, t>egar foreldrar upphvetja bbrn [)eirra til ab

stela, ebur annars gjbrm'ngsmannsins aldur, råbleysa,

ebur vibskiptahagur hans vib {>ann mann, er mebverkar

til afbrotsins, hlytur ab gefa }>essum sérlegt råbrfki yfir

hinum) stundum meb vægara straffi (svo sem ef afbrotib

var framib i frekara umfångi, ebur meb framar skerp-

andi krfngumstæbum , en sé, sem eptir fyrskrifubu

kom J)vi til leibar ebur styrkti til J)ess framkvæmdar,

gat leidt ser f hug).

22. Um hylming. — Så })aråm6t, sem an nokkurs-

konar undangångandi aftah ebur samkomulags gjorir

sig mebsekan i J)egar framkvæmdum stuldi, annabhvort

nie& ab kaupa ebur å annan haft taka til sin j)å muni,

um hverja hann vissi ebur grunabi, ab J)eir væru stolnir,

°g eins så, er leggur dulsmål å muni, er eptirlysast

sem élbglega frå eigandanum sviptir, eiga ab ålitast i

mefehaldi j^eirra um sjålfs stuldarins refsfng gefnu åkvarb-

ana, {>6 meb viburkvæmilegri lækkun straffsins. f>ab

skal, ef d6mur fyrir likt afbrot ekki fyrr hefir gengib

yfir hinn seka, ab tiltblu stærbar, fjblda og åsigkomu-

lags joeirra afbrota, i hverjum hann hefir hluttekib, svo

°§ måta sjålfrar J)essarar hluttekm'ngar, f sameinfng vib

abrar krmgumstæbur, er hækka ebur lækka hans straffs-

verbskuldan, vera frå 5 daga fångelsi vib vatn og braub

til tvesgja ara straffserfibis. Finnist hann sekur f annab
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1840. sinn, å hinn vægasli straffsmati ab vera 4 sinnum 5

11. April, daga fångelsi vib valn og braub, og hinn harbasti 4 ara'

straffser6&i. Gjori hann sig aptur sekan i h'ku afbroti,

å straffstibin ab vera fra 2 til 8 åra, og finnist hann

sekur i fjérba sinni, fra 4 til 16 åra. Fimta sinn å 8

ara straffserfibi ab vera hib minnsta, en slikt erfibi getur

og eptir kringumstæbunura åkvebist um Hfstib, hvert

sibastnefnda straff ætib skal heimfærast, })egar saka-

maburinn f sjotta sinn finnst ab hafa drygt fyrnefnt

23. par råb må gjora fyrir J>vi tilfelli, ab nokkur,

sem reibilega hefir komizt yfir stolna muni, samt leggi

dulsmål å [)å, J)egar J>eir eptirlysast sem eigandanum

ologlega fråsviptir, ån {)ess ab hann })armeb hafi haft

}>ann tilgang ab skilja eigandann vib hans g6z, heldur

einungis låtib leibast af augnabliksins vandræbum ebur

af 6tta, })å å hann, J)egar krmgumstæburnar syna })etta,

einiingis ab ålftast meb viburkvæmilegri fjårsekt, ellegar

stuttrar tibar fångelsi, og eplir målsins åsigkomulagi å

honum jafnvel ab hlffast fyrir ollu straffi, ef hann siban

af sjålfs dåbum hefir komib fram meb på muni, hverja

hann fra fyrstu rånglega hafbi neitab ab hafa i sinum

vftrzlum.

24. Så sem gjorir ser J)ab ab vana ebur bjargræbis-

vegi, ab kaupa, ebur å annan likan hått ab komast

yfir stolna muni, og sem })annig, J>6 tt lit^rykkilegt aftal

ekki hafi gjort verib l)arum, hefir upporfab J)j6fana til

stulda, meb Ipvi ab \itvega pe\m hentugleika til ab koma

J>eirra stolnu munum ut, straffist eins og hann sjålfur

hefbi stolib (§ 21).

25. Straff fyrir pann hylmanda, er ddur er dæmdur

sem pjofur, og pann pj6fy
er fyrr var dæmdur sem hylm~

andi. — J>eir domar, sem fyrr hofbu gengib yfir tøéfn-

abar hylmara fyrir stuld, eiga ab takast til yfirvegunar

til straffsins skerpingar, å sama hått og ef hann hefbi

I>arvib fundinn verib ab )>j6fshylmingu. Sé så, er nii
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skal dæmast sem t)j6fur, åbur fundinn sekur 1 hylmingu, 1840.

getur hatm i engu tilfelli dæmzt vægar, en ef hib nyja H> Aprih

afbrot einungis hefbi hylmfng Verib. En, sé })ab straff,

hvartil hann, sem })j6fur, hefåi ått ab dæmast, {)egar

stærra en J>ab, sem fra fyrrgreindu sjénarmibi gat

uppålagzt honum, å så eldri démur, vib straffsåkvbrbun

l>ess af honum framda j)j6fnabar, einiingis ab takast til

yfirvegunar, samkvæmt })essarar tilskipunar § 3 Nr. 7.

26. Um pjofnad, framinn af bami milli 10" og 15

ara a& aldri. — Steli barn millum 10 til 15 ara ab

aldri, straftisl J>ab annabhvort meb vendi af fåugaverbi

undir fégetans tilsjrin, ellegar meb fångelsi fra \ til 4

vikna. Vib val fyrrtébra straffstegunda å J)ab sérilagi

ab yfirvegast, hvor af })essum, eptir barnsins pers6nu-

legu eiginlegleikuni og åstandi, geti alitizt ab vera hib

kroplugasta og rablegasta meca] til barnsins betrunar,

eins og Hka sérlegt tillit å ab hafast til J)ess, hvort J>ar

å stabnum sllkt fångelsi sé til, i hverju barninu verbi

hh'ft fyrir skablegu samkvæmi vib abra, og [m Hka [)ar

orbib haldib til hentugrar ibju, en j)ab sjålft verib undir

t'lhlybilegri umsjén. En, sé einhver sérlega straffs-

verbur tøjéfnabur framinn af barni, sem er nær 15 en

10 åra aldri, og }>arhjå })essa barns {>roski og abrar

kn'ngumstæbur mæla fram meb hærra tilreiknunarmåta,

å J)ab annabhvort ab ålitast meb alvarlegri refsing meb

vendi, eptir kringumstæbunum skiptri til tveggja daga,

1)6 aldregi rneir i hvert sinn en 25 vandarhbggum,

hvarhjå sjålfsagt J)6 å ab Htast eptir, ab £ab ekki libi

skaba å heilsu sinni, ellegar og meb fångelsisstraffi allt

til 8 vikna.

27. Finnist barn, sem er yngra en 15 åra, i

annab sinn i fyj6fnabi, å J^ab ab ålitast samkvæmt sib-

asta parti af § 26; en, sé barnib åbur J)annig straffab,

meSa
, eptir kringumstæbunum, båbar nefndar straffs-

tegundir uppåleggjast J>vi i sameining. Kynni barnib,

åbur en £ab nær 15 åra aldri, optar låta sig finna
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1840. i j)j6fnabi, å J>ab ab setjast til slraffserfibis, hæst til

1. April, tveggja ara.

28. Annars å, })egar bbrn finnast sek f ]^j6fnabi,

J>ab ab takast til nåkvæmrar yfirvegunar, hvort ekki for-

eldrar ebur abrir, sem skyldugir eru til ab sorga fyri r

barninu, kynnu ab hafa synt sig \ slikum skorti å til-

hlybilegri umhyggju fyrir J>ess sibsemi, ab sérleg tiisjon

af hins opinbera hålfu ebur einhver onnur rabslofun

væri naubsynleg til ab frelsa })ab fra frekara framgångi

a lastanna og fordjbrfunarinnar vegi, hvarum démarinn

\)å å ab leila }>eirra yfirbobara, sem eiga ab hafa tilsjén

meb barna uppeldi. Ef éstand og kr/ngumstæbur leiba

til j)eirrar ætlunar, ab {)ab barn, er fyrsta sinn finnst f

J)j6fnabi, meb annari rabstofun, sem gjorb ma verba,

geti leibrétzt og betrazt, an J)ess ab liba J>ab straff,

sem eptir framanskrifubum akvbrbunum ætti ab uppå-

leggjast J)vi, å skyrsla })arum ab sendast Voru Danska

GancelHi, sem J>a hefir myndugleika til ab fråfalla måls-

ins åkæru.

29. Um frjofnad, framinn afungum manneskjummillum

4 5 til 18 ara. — J)6tt ])ær almennu forskriptir um strbff

fyrir tøofnab og hylmingu eigi ab vera heimfæranlegar

til {>ess, er nåb hefir 4 5 ara aldri, svo å samt, i tilliti

til § 4, vib straflsmåtans åkvbrbun sérleg limfeldni ab

aubsynast ungum manneskjum, sem eru millum })essa

og 4 8 ara aldurs, ab svo miklu leyti afbrotsins asig-

komulag ebur onnur breytni hins seka ekki kunna ab

vitna um sh'ka hneiging lil misgjorba, ab slraung hegning

sé naubsynleg; en Ver viljum jafnvel, lil |>ess ab komizt

verbi hjå fångelsisstraffs heimfæringu til slikra unglinga,

ab svo miklu leyti sem mbgulegt er, hafa akvarbab, ab

J>ar sem almennt straff ætti ab vera fangelsi vib vatn

og braub, å karlmabur af nefndum aldri, ef lbggilds

læknis })arum utvegab ålit synir, ab ekki J)urfi ab éttast

fyrir ab heilbrigbi hans hlj6ti skaba J>araf, og kringum-

stæburnar annars ekki mæla })aram6t, i stab l:>ess ab

sæta fångelsisslraffi, ab åh'last meb hbggum af mjou
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reyrpriki, sem ekki séu færri en 10 og ekki fleiri en 1840.

25. Sé hinn seki kvennkyns, ebur sé téb Hkamleg 11. April,

refsfng af annari orsok ekki heimfæranleg, a, samkvæmt

tilskipun af 12. Juni 1816 § 7, fångelsi vib sibvana-

legan fångakost ab heimfærast, en samt ekki nema

ab helmingi J)eirrar })ar akvorbubu dagatblu, hvarhjå og,

vibh'ka og akvebib er i § 26, å ab sorga fyrir J>vf, ab

hinum seka sé baldib i fångelsinu til hentugrar ibju.

Annars skal sti linun å J>vi almenna straffi, sem nær-

verandi § hefir heimilab meb tilliti til åburnefndra ungl-

inga, ekki firra neinn d6m, sem yfir einhverjum slikum

gengur, sinni verkun til slraffsins skerpingar, ef afbrotib

sfbar verbur ftrekab.

30. Tilfelli, i hverjum almennt pjofsstraff burtfellur

vegna misgjordarinnar dsigkomulags. — J>ar svo kann vib

ab bera, ab verk séu framin^ sem, J><5tt fyeirra form geti

færzt til almennrar hugmyndar um ])j6fnab, samt vegna

tilefnisins aubvirbilegleika, i sameim'ng vib annab J>ess

istand, ellegar vegna sérlegs åsigkomulags, ekki l al-

toennum hug|)6tta syna sig sem slik misgjorb, og J)ess-

vegna ekki heldur vitna um })ann til ab komast yfir

annara eigur mibandi vilja, sem heyrir til f)j6fnabarins

eiginlegu veru, svo sem ef avextir a annars mannsjorb

ebur i hans urtagarbi, ellegar matvæli eba drykkjufaung

burttakast til einberrar neyzlu {)å strax, ellegar J)6 af

litilfjbrlegu verbi, ån J>ess nokkub liggi i })eim hætti, å

hvern hlutabeigandi hefir utvegab sér abgaungu til {>eirra

staba, hvar tébir avextir eba munir fundust, er \itiloki

verkib fra åburgreindu mildara umdæmi, svo viljum Vér,

samkvæmt Jpeirri grundvallarreglu , sem })egar. fyrrum

meb tilliti til stakra tilfella hefir synt sig i ymsum laga-

greinum, til dæmis 6—17—30, sbr. 31, hafa akvebib

sem almenna, svovel fyrir J)essi sem onnur tilfelli af

Hku ebli gildandi reglu, ab J^au ekki skuli mebhondlast

sem tøåfnabur, ebur, nema eptir Jjess manns krftfu, er

fcarmeb finnur sér 6rétt gjbrban, gjorast ab nokkru

ranns6knar ebur åkæru efni. £n, fregar klagab er yfir



556 For. om Straf for Tyveri m. v

1840. slfku verki, å sokin ab mebhbndlast å p6litfréttar hall,

11. April, og så hlutabeigandi, er finnst sekur, ab ålitast annab-
"-"^s^w

hvori meb seklum, ha3st til 20 rbdl. silfurs, ebur, eptir

kringumstæbunum, meb fångelsi lengsl til 1 4 daga. Samt,

ef nokkur hegbun af sllku åsigkomulagi, annabhvort

vegna })ess, ab hun fyrst syndist vera stærra afbrot,

ebur vegna sambands sins vib onnur verk, sem måttu

takast til opinberrar rannséknar, er orbib hennar mål-

efni, å })ab straff, er hinn åkærbi J>annig hefir dregib

yfir sig, ab åkvarbast meb })eim d6mi, sem uppsagbur

verbur i J>eirri jparum hbfbubu justitssok, ab svo miklu

leyti, sem hlulabeigandi eigandi ekki hefir fråfallib sinni

åkæru.

3L Um ologlegt skogarhogg og adrar skogamis-

gjordir. — Hvab 6lbglegu skégarhbggi og bbrum sk6ga-

misgjbrbum vibvfkur, eiga [>ær {>arum utgefnu sérlegu

tilskipanir fyrst um sinn ab vera f gildi.

32. Um pau verk, er login reikna til rans. — J)au

verk, er login reikna til råns, skulu, ab svo miklu leyti

]?au eru innifalin i tbku hræranlegra hlula, eptirleibis

å allan hått mebhbndlast eptir J)eim åkvbrbunum, sem

nærverandi tilskipun inniheldur fyrir tøéfnab. Hvab

J)eim tilfellum vibvfkur, f hverjum sjålfråb mebhbndlun

af annara éhræranlegu hlutum eptir lbgunum straffast

sem rån, [)å, eins og sh'k breytni eptir sinu ebli hlytur

ab reiknasl til ofrikis å annara eigum, verbur straffib

[)arfyrir ab åkvarbast eptir grundvallarreglunum fyrir

afbrot af sibastnefndu kyni. Hib sama å og regla ab

vera i J)vi i laganna 6—45— 19 umhbndlaba tilfelli. [)egar

ekkert hefir verib burt tekib af })eim, sem å J)ann i

artfkulanum greinda hått hefir spillt vegafribnum.

33. Um [id med maht ebur hotunum sameinudu tbku af

annars manns gozi. — Ef nokkur, til ab ræna fra bbrum

hans gézi, hefir brukab makt ebur h6tun, sem J)6 hafa

verib })annig å sig komnar, ab alte engin lfkindi væri

til ab ottast fyrir neinni eiginlegri misjryrming, til dæmis,

hafi nokkur hrifsab eba slegib nokkurn hlut af annars
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hcindum ebur brtikab hcUanir, sem engfn Hkmdi voru -1840.

til ab ætla, ab hann kynni ebur vildi framkvæma, svo 11. April,

å {)essi éfnkislega abferb ab takast til sérlegrar yfirveg-
~jr~'^m^

unar vib nåkvæmari åkvorbun })ess i § 32 heimilaba

strafiFs, meb umhyggjusamlegu tilliti til ailra Jpeirrakrfng-

umstæbna, er auka ebur ryra hennar straffsverbskuldan.

34. Um reyfaraverk — |>egar f>aråm6t nokkur, me&

verulega æfbu pers6nulegu ofbeldi, ellegar meb h6tunum

um persénulegt ofriki, sem voru af dbru åsigkomulagi

en råb er fyrir gjort f § 33, skilur annan mann vib

peninga ebur géz, er i hans vorzlutn voru, svo å hann,

svoframt engin jpeirra kringumslæbna er til stabar, sem

i mebhaldi hins eplirfylgjanda mundi draga bærra strafip

yfir hann, ab ålitast meb straffserfibi fra 4 til 8 ara.

En ef misgjorbamaburinn meb hussuppbroti ebur å annan

hall, sem i § 12 er settur vib hlib å hussuppbroti, hefir

frrengt ser inn i annars manns h^byli, ebur, ef annars

li'b ebur stabur, hvar reyfarans åræbi skebur, fjoldi J>eirra

manna er eiga hlut })ar i, })au vopn, hvarmeb så ebur

J)eir seku eru utbiinir, ebur sem jafnvel hafa notub verib

til verksins framkvæmdar, ellegar abrar krfngumstæbur,

gjora misgjorm'uginn sérlega hættulegan, ebur verulegar

mis^yrmingar, svosem meb ab binda, kefla ebur særa

nokkurn, eru framdar, svo skal straffib vera erfibi fra

8 tiM6 ara, ellegar, eptir målsins åsigkomulagi, um

Hfstib, allt ab tillolu vib J)ann meir eba mibur hættulega

åsetning, sem vib gjorvallt slikt reyfara fyritæki er i

ljés leidt, svo og J)å
frekju, meb hverri J>ab hefir fram-

kvæmt verib. |>egar kringumslæburnar eru sérlega

skerpandi, og nefnilega J>egar annabhvort mikilvæg mis-

fryrnring hefir å nokkrum drygb verib, ellegar hin bruk-

ubu vopn ebur abrar kringumstæbur vitna um, ab mis-

gjornfngsmaburinn hafi buizt vib, til sliks tilgangs frama,

ab grlpa til sli'kra 6dæba, å kagstryking ab sameinast

erfibisstraffinu um Hfstfb. Sé nokkur sviptur Iffi af reyf-

arans åræbi, ebur å honum sé drygb nokkur mis^yrming

af J>vi kyni, sem tilskipun af 4. Oktober 1833 § 2 um-
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1840. hbndlar, skal hinn scki hafa fyrigjbrt lifi slnu; en, ef

11. April, verkib var sameinab einbeinum morbsåsetm'ngi, å, hvort

heldur J)essi varb framkvæmdur ebur eigi, laganna 6

—

9—42 ellegar 6—6—22 ab heimfærast. — Hvab sjo-

reyfaraskap vibvikur, å tilskipunin af 20. Aprilis 4825

§§ 1 og 2 ab heimfærast, [)6 svo, ab misgjbrm'ngsmab-

urinn i J>vf tilfelli, er § 4 sibasta alribi umhbndlar, fy ri r

utan Vor vestindisku eylbnd. i stabinn fyrir ab sæta J>vf

{>ar nefnda skerpta lifsstraffi, ålitist eptir laganna 6

—

9-42.

35. Séu reyfaraverk drygb m6t p6sti (§ 9) ellegar

m6t jDeira, sem orbib hafa fyrir skipbroti ebur bbru 6happi

(§ 4 4), å slikt ætib vib straffsins akvbrbun ab lakast til

yfirvegunar sem sérlega skerpandi kringumslæba, svo

ab annabhvort hin annars verbskuldaba straffstib lengist,

ellegar kagstryking sameinist erflbi um Hfstib, nær J>elta

{>egar meb bbru misgjbrningsins åsigkomulagi var verb-

skuldab orbib.

36. Ef så, er tekur annars manns géz fra honum,

hefir drygt sKkt ofriki ebur h6tan, sem § 34 umhbndlar,

til ab setja sig ( stand til ab framkvæma tbkuna, ellegar

til ab koma J>vf tekna i éhultan stab, å hann ab straffast

samkvæmt tébum §, an tillits til J)ess, hvort hann, })egar

hann byrjabi misgjbrninginn, hafbi ætlab ab nota ser af

slikum mebblum, ellegar ekki.

37. Ef nokkur meb ofriki ebur h6tunum kugar

nokkurn til ab ulgefa skriflega skuldbinding, kvittering

ebur annab skjal, sem getur uppålagt honum ebur bbrum

skyldur, ebur firrt hann ebur abra réttindum, å hann å

allan halt ab ålitast eins, og ef hann einmitt hefbi rænt

peningum ebur g6zi frå bbrum.

38. Um ran fra Uki. — Så sem rænir Hk å, jafn-

vel i J)vi tilfelli sem laganna 6—46—3 umhbndlar, ab

straffast sem fyrir })j6fnab. Sé slik misgjbrb dr^gb i

legslab liksins, ebur mis})yrmi'ng nokkur undireins hefir

verib likinu aubsynd, å })etta, vib heimfæring almenns
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t>j6fsslraffs, ab takasl til yfirvegunar sem sérlega skerp- 1840,

andi kringumstæba. . U« April.

39. Um vorzlupjofnad. — Så sem å 6loglegan hått

selur sig i vcjrzlu eins hlutar, sem beyrir honum sjålfum

til, skal, ab svo miklu leyti enginn sviksamlegur til—

gångur er sameinabur Jjarmeo, i stabinn fyrir ab Hba

straff eptir laganna 6—17—2, ålftast meb seklum frå

2 til 20 rbdl. silfurs, eptir kringumslæbunum. En i

J)vi til fol li , ab sviksamlegur tilgångur sé sameinabur {)ar-

nieb, svo sem ef nokkur heimuglega selur sig i vorzlu

nokkurs hlutar, sem hann hefir panlsett obrum, ellegar

så, sem hefir léb sinn hlut, heimuglega tekur hann til

baka og vill krefja })ann er lånib fékk til åbyrgbar J>ar-

fyrir, ålitist hinn seki meb J>vi straffi, sem slik svik,

eptir jDeim })armeb sameinubu kringumslæbum, samkvæmt

fressari Vorri tilskipun, geta yfir sig dregib. Ef nokkur,

til ab nå eign sinni, hefir framib ofriki, å hann hérfyrir

undireins ab ålitast eptir hins framda o frikis åsig-

komulagi.

40. Um brukunarfrjofnad. — Ef nokkur å 61og-

legan hått hefir sett sig i vorzlu annars manns hlutar,

en J)ab J)6
eptir kringumslæbunum hlytur ab virbast

svo, ab hann ekki hafi viljab eigna ser hlutinn, eba skilja

e,ganda vib hann, en einungis viljab nota ser afhonum
til vissrar briikunar, å hann, eptir målsins åsigkomulagi,

°8 nefnilega meb ti 11 i ti til, ab hve miklu leyti eigandinn

kynni J)araf ab liba nokkurt sérlegl tjén i ryrnun hlular-

ms ebur å annan hått, ab ålitast meb sektum frå 2 til

20 rbdl. ebur fångelsi vib vatn og braub til hæst 8 daga.

41. Um svik. — Så, sem meb ab låtast vera tinnur

P^rséna en hann er, ellegar meb falsklega ab segja

ab hann reki annars manns erindi og hafi af honum
fengib myndugleika til ab taka å m6ti vorum, peningum

°S t>vfliku
,

ellegar meb obrum h'kum sviksamlegura

mebolum skilur abra vib peninga ebur g6z, å ab straffast

samkvæmt nærverandi Vorrar tilskipunar § 1 og J>eim

»



560 For. om Straf for Tyveri m. v.

840. fyrir hans heimfærfngu f eptirfylgjandi §§ fyriskrifubu

April, reglum.

42. Åkvbrbunin f fyrifarandi § å ab heimfærast

til J)ess, sem undandregur nokkub dånarbiii tilheyrandi

g6z ebur einhverja J>vi tilheyrandi krbfu, ebur å annan

sifkan halt svfkur nokkurn meb ab leyna af åsettu

råbi t)vf, sem hann er skyldugur til ab gefa til kynna;

sbmuleibis så, jsem mét betvi vitund, og til ab draga

undan bbrum J)ao sem honum lbglega ber, gengur å

méti })vf, ab hann hafi mebtekib })ao sem honum hefir

verib triiab fyrir til låns (penfnga ebur annab), leigu,

geymslu, pants ebur å annan hått, svo ab annab-

hvort Jrvf mebtekna skyldi aptur skilast ebur nokkub

annab gjaldast i })ess stab; framvegis til t>ess manns,

er sviksamlega neitar J>eirri apturskilun ebur endur-

gjaldi, sem skeb er, af J>vf sem hann åbur åtti hjå bbrum

;

enn fremur til })ess, sem framfærir lognar krbfur l

dånarbdum ebur vib abra hentugleika, hvar J)eim, vegna

hlutabeiganda skorts å kunnugleika um krfngumstæb-

urnar, gat vænzt ab verba komib fram; svo og til [^ess,

sem sviksamlega tekur å m6ti penfngum ebur gézi,

sem annar mabur, vegna [)ess ab hann ekki rétt J)ekkti

krfngumstæburnar, J)6ttist vera skyldugur til ab gjalda

ebur afhenda honum; Uka til J)ess, sem firrir abra meb-

blum til ab gjbra lbglega krbfu gildandi ebur lilabverja

sig m6t rångri krbfu, meb J>vi ab nå skjblum frå honum

ebur fyrifara })eim, ebur gjbra })au ébrukanleg. |>ab skal

annars engu sinni })éna til bevfsfngar til ab fella nokk-

urn sem sekan f svikum, ab hann ekki meb eibi vili

gångast undan krbfu ebur ra6tmælum, ellegar å sifkan

hått stabfesta nokkra af honum framfærba krbfu ebur

métmæli.

43. Så sem olbglega afhendir, ebur å nokkurn

annan sifkan sviksamlegan hått, meb hverjum rétts

eiganda eignarrétti spilltyrbi, eignar ser J)ab, fyrir hverju

honum hefir triiab verib til låns, leigu, geymslu, umråba,

pants, svo og så sem selur ebur å annan hått afhendir
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ebur pantsetur g<5z, sem ekki er honum tilheyrandi, 4840.

ellegar hvaryfir hann å&ur hefir afsalab obrum manni M. April,

réttindi, er ekki getur sameinast J>eim, er meb tébum

gjtJrnfngi skyldu stofnast, straffist somuleibis samkvæmt

§ 41. |>etta å og ab heimfærast til {)ess manns, sem

burtflytur, afhendir ebur pantsetur kyrsett eburupptekib

g6z, svo og til }>ess landseta ebur leigumanns, sem

sviksamlega séar honum afhentu kvikfé og inn-

stæbu m. m.

44. Hib fyrgreinda straff er og heimfæranlegt til

l>ess. sem til eigio briikunar ver |>eim peni'ngum, hverja

hann hefir mebtekib fyrir abra, ebur sem hafa verib

honum afhentir til geymslu ebur sérlegrar briikunar;

samt, sé }>a& ekki skeb meb ab uppbrj6ta lås ebur inn-

sigli fyrir annara peni'ngum, ab hann hafi sett sig i

stand lil ab nota ]?å, og hann heldur ekki sviksamlega

hefir gengib å m6t mebtokunni, burtfellur oli straffs-

abyrgb, ef hann, åbur en d6mur gengur yfir honum

fyrir lægsta rétti, endurgeldur J>ab sem hann t>annig

briikab hefir. j>a& skal annars, ab svo miklu teyti sh'k

S(^un af annars manns eignum ekki hefir verib sam-
einub fyrgreindum skerpandi krmgumslæbum, æti'b vera
i })ess manns valdi, sem skabann hefir libib, hvort hann
V1 'i hafa målssokninni framfylgt; så seki skal i })vi til-

fe lli ekki seljast i varbhald, JocStt })ab annars, eptir t>eirrar

a f honum fromdu yfirsjénar åsigkomulagi, kynni ab vera

heimfæranlegt, nema t>ess undir eins hafi krafizt verib
af freim, sem fyrir 6réttinum varb, eins og J)essi Hka,
allt til J)ess démur er uppsagbur, getur fråfallib fram-
ha ldi målssoknarinnar. 1 fylgi fyrgreiudra åkvarbana
skal tilskipunin af 4. Marts 4 690 ekki lengur vera

heimfæranleg Lil privatmanna reiknfngsskapartøona.

45. Um flutning marksteins edur annara merkja. —
Sa sem til ab utvfbka sinn eigindém ebur litvega honum,
a annars manns kostnab, einhvern åbatasaman eigin-

Jegleika, upptekur eba flytur marksteina ebur annab merki,

** 36
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4840. sem åvfsa takmork abskiljanlegra fasteigna eburjwmeb
11. April, sameinub réltindi, ålftjst samkvæmt § 41.

£g jjm 8Vfc meg signingum, særingum o. s. frv. —
Ef nokkur meb slfkum innbyrlubum og hjåtruarfullum

konstum, sem umtalast i laganna 6— 1— 10 til 13, svikur

almiigann ebur abra, sem kynnu ab vera svo einfaldir ab

Jjeir l^annig iélu draga sig å talar, a lika J>essarar til -

skipunar § 41 Jmrlil ab heimfærast; en vib straffsmåtans

åkvcirbun å ekki eindngis f>ab peningatjdn, sem hann

J)armeb orsakar {)eim sviknu, heldur og h'ka sliks frani-

gångsmåla abrar sorglegar afleibingar ab lakast til yfir-

vegunar. Somuleibis å, vib heimfæring § 41 til svika,

framdra i spilum, sérlega straung hegning ab leggjast

å J)å,
er -å slikan håtl hafa svikib ungddminn ebur almuga-

fdlk. Fyrnefndir laganna artikular, og åsamt J>eim sd i

tilskipunarinnar af 30. Marts 1827 § 4 gefna åkvorbun,

burtfalla l)annig eplirleibis.

47. Um falskt mal og vigt, m. m. — Finnist måls-

og vigtar-tilfærur ab vera, i J)eim tilgångi ab gjora obrum

6rélt meb J)eirra hjalp, lagabar til stærra ebur minna

innihalds en hib tilskipaba, hvartil J)ab og heyrir, })egar

ldglegum måls- og vigtar- tilfærum meb åselningi hefir

breytl verib, hvori heldur meb stafa innsetning ebur

botnsins haggan i lunnum eba skeppum , meb målm-

mælira dt- ebur innhamran, vigtarloba mfnkun ebur

aukningu, ellegar å annan hått,
J)å

skal svovel så, er

hefir tilbiiib slikan falskan mælir ebur vigt, ebur falsab

hin réttu, sem så er hefir låtib j)etta gjora ebur vis-

vitandi brukar sh'kar falskar måls- ecur vigtar-tilfærur,

straffast eptir § 41. Ef vigt ebur mælir notast, sem ekki

eru loglega justerub, ellegar sem af lib og brdkun hafa

umbreyzt, ellegar ef nokkur meb briiki vigtar ebur

mælis gjorir J)eim drélt, vib hverja hann kaupslagar,

ålitist hinn seki i fyrsta sinn meb dtlåtum. |>au eiga

sibvanalegast ab åkvarbast fra 2 til 20 rbdl. silfurs; J)d

mega dllåtin, i sibastgreindu tilfelli, ekki gjorasl minm

en tvofold vib [)å peningaupphæb, er eptir likindum må
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ætla ab undan obrum sé dregib meb sHku misferli, ån 1840.

l>ess ab J)eir fyrnefndu 20 rbdl. ab J>vf leyti skuli vera 11. April,

takmarkandi. Itrekist nokkur tébra yfirsjéna, eiga slærri

utlåt, ebur jafnvel, eptir målsins åsigkomulagi, missir

borgaraskaps ebur annarar heimildar til næringar litvega,

fångelsi vib vatn og braub ebur annab fångelsi ab heim-

førast. Så nærfngarbriikari, er J?ribja sinn finnst i

slfkri 6loglegri abferb, å ætib ab ålitast meb borgara-

skaps ebur annara næringar-réttinda tdpun. Så mabur,

i hvers vdrzlum hib 6loglega mål ebur vigt er fundib,

og 1 hvers hondlun ebur næriugarutvegum J>ab hefir

notab verib, skal alftast eins og fyr er greint, {)egar

krfngumstæburnar ekki eru slikar, ab ælla megi ab hann

hafi verib 6vitandi J>arum, i hverju tilfelli hann samt,

* vegna sinnar sloku tilsjénar, getur ålilist meb utlåtum,

hæst til 40 rbdl. silfurs. Meb somu sekt ålilist så, i

hvers hondlun ebur næringar- utvegi éréttur skebur vib

briikun vigtar og mælis, }>egar hans hju hafa J)annig

vegib eba mælt, J)6 svo, ab vissa ekki hafist um J>ab, ab

misferlib sé framib meb hans vitund, en skortur tilhtybi-

legrar tilsjénar samt, eptir krfngumstæbunum, getur Li I—

reiknast honum.

48. Um svik med folskum stimpli e6a marki. —
Ef nokkur falsklega utbyr vdrur ebur abra hluti meb

stimpli eba marki, sem skal innibalda einhverja opin-

berlega gildandi gjorba borgun fyrir })eirra ekta upp-

runa eba gæbum, ellegar så, sem hefir myndugleika til

30 åselja slikan stimpil ebur mark, meb åsetningi mis-

hriikar hann til ab setja J)ab å hluti, er ekki hafa J>ann

eiginlegleika sem })armeb å ab sannast, straffis l hann

eptir § 44. Hib sama gildir og um J)ann, er sviksam-

'ega kemst yfir slfkan stimpil eba m6t å fdlsubum varn-

føgi, til dæmis l)egar gullsmibur fyllir eitlhvert holt gulls-

°our silfursmfbi meb blyi ebur obru, eba samanbrasar

tøåltn af minna verbi vib hinn betra, svo ab J>ab, sem

til préfs kemur. finnst forsvaranlegt, en J>ab, sem er

fyrir innan, er af lakari tegund.

86*
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1840. 49. Um solu af folskum eda sviknum vamingi.

11. April. Meb sama straffi å og sérhver annar ab ålftast, er selur

falskar eba sviknar vdrur, J)egar {)etta afbrot drygist

meb nokkub mikilvægri frekju. Sem skerpandi krfng-

umstæba skal f>ab takast til yfirvegunar, })egar vorurnar

6réttilega hafa verib litbunar meb slimpli ebur marki,

sem åvfsar nokkurn verkmeistara ebur hbndlunarmann,

hvers nafn ætti ab utvega seljandanum absékn og hyll'-

Jafnvel [)6tt vcirurnar ekki séu lakari ab gæbum en Ipæ?)

sem hinn misbrukabi stimpill ebur merki ålli ab tilkynna,

a samt framgångsmåtinn ab ålftast meb tilfinnanlegum

utlåtum, lempubum eptir soiunnar slærb og obru åsig*

komulagi. Framvegis å straff eptir § 4^1
,
og J^ab meb

slrångri åkvbrbun s(raffsmatans, æl/b ab heimfærast,

J>egar slfk folsun å vbrum hefir drygb verib, ab annara

Hf ebur heilbrigbi Jwmeb setist i hæltu, og eptir målsin s

åsigkomulagi må hinum seka })å uppåleggjast slikt straff?

er yfirst/gur j)ann i nærverandi Vorrar tilskipunar fast-

setta hæsta straffsmåta, hvarvib grundvallarreglur tir

skipunarinnar af 4. Oklbr. 1833 eiga ab takast til yfi r
*

vegunar. J>aråm6t å, meb tilliti til annarar i småhondlun

drygbrar vbru- falsanar, bvarmeb einungis Iftilvægt tj^ n

orsakast einhverjum, undanteknfng ab gjorast frå J^eirn

hér ab framan fyriskrifubu reglu, svo ab hinn seki, '

stabinn fyrir ab liba straff eptir J)essarar tilskipunar § ^

einiingis ålftist J)annig sem § 47 hefir åkvarbab fyr,r

})ann, sem meb brukun vigtar og mælis gjbrir bbrun1

6rétt, eins og J)å lfka allt, hvab så § hefir tilskipab ut»

hiisb6ndans åbyrgb fyrir hjiium sfnum, må heimfærast

til slikrar yfirsjénar.

50. Um svikj er ålitist meb vægara straff en h$

sidvanalega. — Eins og Ver meb tilliti til abskiljanlegr3

verka, er færzt geta til almennrar hugmyndar um svikj

hbfum, vegna £ess r^rara skaba, hverjum J^au koma $

leibar, og hins mibur strånga måla å hvem J)au plag3

ab ålftast, i §§ 47 og 49 heimilab vægari straffa heim-

færing, en l>å, sem Ver annars hofum å kvebib fyrir
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svik, svo viljum Ver og ab undantekning megi gjorast 1840.

})eim almennu reglum { § k\ og eptirfylgjandi §§, 11. April,

fregar [>au £ar umgreindu verk eru framin å svo lilil-

QcSrlegan måta og meb slikum sérlegum kringumstæbum,

a& l)au, bæbi meb tilliti til [>eirra afleibinga og t>ess

sinnislags, er hinn åkærbi })armeb hefir i ljosi låtib,

verbskulda tcJluvert vægara slraff, en f>a& sem afbrolib

eptir {)ess almenna ebli dregur yfir sig. |>etta a, til

dæmis, ab heimfærast til J>ess manns, sem hefir pant-

sett nokkub honum fyrirlruab géz, J)egar hann t>ekkj-

anlega hefir biiizt vib ab innleysa })ab aptur, svo ab

hvorki eigandi ué panthafari skyldu Uba tjén; ellegar

Sa
, sem hefir selt annars manns goz, J)armeb hefir sam-

einab svo opinberan framgångsmåta, ab sézt geti, ab

^3nn samt ekki hafi ætlab ab hlibra ser hjå endurgjaldi

W hlutabeiganda
;

hvaråmét, i slikum lilfellum, eptir

^n'ngumstæbunum, annabhvort stuttrar tibar fangelsi vib

Vatn og braub ebur annab fangelsi, ellegar, J>egarkring-

Utøstæburnar eru sérlega mildandi, peninga -litlåt geta

Sezt i stabinn fyrir téb straff. Å sama mata å J>ab i § 45

tyrir hib f>ar umhondlaba afbrot åkvarbaba straff ab

tøildast, J>egar J>ab er framib å slikan hått og meb-J)vi-

Mkum kringumstæbum, ab })ab glogglega skynist, ab hinn

seki ekki gat vænt j)ess, ab sii af honum gjorba breyting

a eiguinni gæti orbib dulin, og hans verk |>annig meir

he6r svip af sjålfræbi en af lyst til ab ræna fra bbrum
manni, meb {>vi briikaba mebali, nokkurri bevisingu hans
rettar. Samt å sti vægb, sem å ab synasL i fyrgreindu

°8 6'brum lilfellum, sem geta sezt vib Jpeirra hlib, ekki

lettilega ab na stab vib J)ann mann, sem åbur hefir gjort

sig sekan i Hkri yfirsjén, ebur jafnvel i sliku afbroti,

a& hann |)armeb hafi yfir sig dregib annabhvort straff

eptir jpessarar tilskipunar § 1 ellegar annab jafnt eba

stærra straff.

5-1. Slik sviksamleg verk, sem ekki innifelast f

l>eim af fyrifarandi §§ umhtfndlubu, og heldurekki full-

komlega geta sezt vib fceirra hlib, til dæmis, l)egar nokkur
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1840. leigir tibrum J>a&, sem ekki er honum tilheyrandi, ebur

11. April, sem hann åbur hafbi bbrum leigt, an })ess ab slikt geti

-^^^^
afsakast meb ogåti ebur rangri hugmynd um hans umråb

jfir hlutnum, ellegar J^egar nokkur notar ser af upp~

diktunum ebur jafnvel raungum vitnisburbarrilum, til

|)armeb ab styrkja ågéng yfir nærmgar- ebur onnur })ess-

håltar réttindi, ef J>ar i annars ekki innihelzt nein sérleg

misgjbrb (t. d. eptirbreyting annars manns handar), eiga,

eptir |peirra åsigkomulagi, ab ålilasl, annabhvort me&

viburkvæmilegum litlåtum, ellegar fångelsi vib vatn og

braub ebur annab fangelsi.

52. Yfirsj6nir af J)vi kyni, sem umhbndlast i §51,

eiga ekki ab akærast nema eptir beibni })ess, er varb

fyrir J^eim érétli, en eiga samt, })egar hann beibist J)ess,

ab rannsakast og uppådæmast eptir J)eim fyrir opinberar

pélilisakir gildandi reglum. Å })enna hått eiga og {)au

tilfelli ab mebhbndlast, fyrir hver § 50 hefir heimilab

lækkab strafF, J>6 svo, hvab {)essum vibvikur, ab{)abekki

algjorlega sé komib undir [)eim, er fyrir érétti varb,

hvort åkæra skuli gjorast ebur eigi, heldur ab })ab, l>egar

hann oskar ab målsséknin burtfalli, eigi ab setjast til

hlutabeigandi yfirvalds urskurbar, ab hve miklu leyti

t^etta leyfzt geti, ellegar hvort })ab til viburhalds trii-

lyndis og einlægnis, sem eru svo mikilvæg fyrir inn-

byrbis samskipli, sé naubsynlegt, ab målss6kninni samt

framfylgist. Nefnilega eiga jafnvel {>ær Htilfjorlegari

yfirsj6nir m6t § 47, svovel sem og J>au sfbast i § 49

umhbndlubu h'tilvægari vo'rusvik framvegis ab heimta

pélitiisins eptirgrenslan og målss6kn, ån tillits til })ess,

ab hve miklu leyti nokkur einstakur mabur beibist |>ess,

ebur ekki.

53. Um assurancesvik. — Så, sem meb tilliti til

sjåfar- ebur elds- assurance gjbrir sig sekan 1 svik-

samlegri mebferb, é almennt ab straffast samkvænot

|>essarar tilskipunar § 1 (sbr. § 44), svoleibis, ab vib

straffsins åkvbrbun sérlegt tillit hafist til })ess skammar-

lega og fordjarfanlega i misbriikun svo heilladrjugra
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stiptana til eigingjarnlegrar åsælni. Og, séu slik svik 1840.

af mikilvægari tegund, til dæmis [)egar nokkur hefir U« April,

leiknab assdrance uppå g6z, sem harm ekki hefir ætlab^"
-

ab flytja til skips ebur å annan måta setja i {)å hættu,

sem var åbyrgbarkaupsins augnamib, ellegar hann meS

ab kaupa åbyrgb å fleiri stobum hefir leitazt vib ab åbatast

å tøeim skaba, fy rir hverjum hinn assdrerabi hlutur

kynni ab verba, ellegar hann hefir assurerab {>ab, sem

hann hafbi vilund um ab åbur var tapab, ellegar hann

hefir leynt J>eim krfngumslæbum, undir hverjum hins

6skaba åbyrgbarkaups vilnan ab nokkru leyli hefbi verib

komin, ellegar hann, ån })ess samt ab vera. bevisanlega

sekur i afbroti, sem eptir |)vi fylgjanda utverkar stærra

straflf, m6tj)r6anlega hefir mebverkab til ab auka skabann,

ebur hann, meb ab lysa hins libna skaba upphæb og

slærb, {>ekkjanlega og meb åsettu råbi hefir vikib fra

sannleikanum, svo å slraffib ab skerpast, hæst til 8 ara

erfibis. En ef nokkur, til ab svikja åbyrgbarhafandann,

meb åsettu råbi leggur eld { hds, å hann, jafnvel J>6tt

hann sjålfur eigi hiisib, samkvæmt opnu bréfi af 7.

Aprilis 18-19, ab straffast eins og fyrir morbbrennu.

SOmuleibis å lifsstrafF ab å leggjast, {>egar skipi i Ukum

tilgångi meb åsettu råbi er fyrifarib meb slikum kring-

umstæbum, ab nokkurs manns l/f J>armeb setist i hættu.

t>egar obruvisi slendur å, straffist hinn sfbastgreindi mis-

gjorningur meb erfibi, ab minnsta kosti um 40 år, og,

eptir misgjdrbarinnar frekju, jafnvel um lifstib. Annars

eru fyrskrifabar åkvarbanir eins heimfæranlegar, hvori

heldur assdrance er teiknub hjå nokkrum af ^eim stipt-

unum, er sérleg réttindi hafa til assdranceteiknunar,

ellegar hjå nokkrum cibrum i Vorum londum ebur fyrir

uian £au.

54. Um sviksamlegt e5ur d annan hdtt tilreiknan-

hgt fallit, — , |>egar nokkur, hvers bd er tekib til meb-

bctødlunar ebur sést fyrifram ab verbi ab koma til meb-

Itåridlunar sem uppbobs- eba falHtbd, felur sitt g6z,

ellegar til bdsins skaba afhendir J>ab
,

heimuglega inn-
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4840. krefur utistandandi skuldir eba dregur sbnnunarskjbl

11. April, fyrir })eim undan ebur å annan hått leynir J)eim, ellegar
——

"

N^*^"
hann titgefur skuldabréf fyrir summur, um hverjar hann

ekki er skuldugur, ebur kvitteringar fyrir |)ab, sem ekki

er borgab, ellegar hann annars ræbst i nokkub slikt,

er mibar til ab gjora rångar krofur til biisins gildandi,

ebur til ab firra |pab |>ess loglegu eignum og skulda-

krofum, straffist hann eptir § 44, |>annig, ab vibstraffs-

måtans åkvbrbun sérlegt tillit hafist til j^eirra fordjarf-

anlegu afleibinga, sem slik 6skilsamleg breytni hefir,

jafnvel fyrir almennt vi&skiplatraust. En, ef hann hefir

synt sig i svo frekri 6råbvendni, ab hann, an {)ess ab

hafa verib neyddur til ab gjora uppbob å biii si'nu ebur

stansa meb betaling, hefir, meb slikum mebolum sem

t)eim fyrrgreindu, komib })vi dtliti til vegar, ab bii hans

ekki mundi hrbkkva til ab fullnægja J)ess skuldaheimtu-

monnum, og hann J)annig einiingis hefir gjort uppbob

ebur fallit til ab gjora sjålfan sig rikari å kostnab sinna

skuldaheimtumanna, å hann ab setjast til straffserfibis

fra 5 til .10 åra.

55. Åkvorbunin i fyrstu deild af § 54 å og ab

heimfærast til |>ess manns, sem å J)eirri tib, å hverri

hann gæti fy rifram vitab sitt fyrir hondum veraudi upp-

bob eba fallit, sviksamlega tekur ny Ian ebur dtgefur ny

pantbréf, er gefa kynnu einstbkum af hans skuldaheimtu-

mbnnurn frekari rétt en hinum, ebur notar |>au mebbl,

sem hann hefir i hondum, til ab utvega stbkum skulda-

heimturum borgun å hinna kostnab, svo og til J)ess,

sem, fyrir utan uppbobs ebur fallits tilfelli, gjbrir til

målamyndar afhendingar ebur pantsetningar, ellegar

notar uppdiktabar skuldakrbfur til ab firra sina skulda-

heimtumenn mebblunum til ab nå J>vi sem J>eim ber.

Samt getur vib straffsmåtans åkvbrbun eptir kringum-

stæbunum stærri lempni briikast, en sii, sem heimfæring

§ 54 leyfir.

56. Finnist nokkur, åbur en hann gjbrir uppbob

ebur fallit, hvarvib sérilagi tillit å ab hafast til næslu 6
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vikna, ab hafa råbizt i slik. tiltæki, sem tqluvert auka 1840.

busins skuldir ebur ryra mebolin til j^eirra klårunar, 11. April,

skal J>ab, svovel meb nåkvæmlega ab rannsaka hans

bækur og skjol, sem og, ef J>ab naubsynlegt verbur, meb

yfirheyrslu hans ebur annara, sem gela gefib upplysfng

t>arum, rannsakast, ab hve miklu leyti kringumstæbunum

hafi verib {)annig vario, ab metizt geti, ab hann hafi

hondlao an 6råbvands tilgangs. En, kynni })ab j)armeb

finnast, ab hann, meb ab falsa ebur burttaka sinar hondl-

unarbækur, ebur samsetja J)ær svo, ab J)å upplysing vanti

er J)ær gefa åltu um hans åstand og tillæki, ebur å

annan {wi'likan hått, meb åsettu råbi hafi lagt hinclranir

i veginn fyrir slfkt rannsak, dæmist hann eplir fyrstu

deild af § 54. Ef J>ab eptir kringumstæbunum ei getur

metizt svo, ab så er fallit gjorir hafi hafi slikan svik-

samlegan åsetm'ng, en hann samt finnst ab hafa gjort

sig sekan i gr6fri 6reglu i tilliti til samsetningar sinna

hcindlunarboka, å hann ab ålitast meb fångelsisslraffi

fra \ lil 6 månaba.

57. fegar J)ab finnst, ab så, hvers bu er tekib til

uppbobs ebur falHt mebhftndlunar, meb eybslusdmum,

oVeglulegum Iffernismåta, meb håu spili ebur obrum

vogunarmiklum og til hans formegunar og inntekta-

utvega i engri tillolu verandi fyritækjum }>annig hefir

eybilagt sfna formegun, ab {)ab hans skuldaheimtumonnum

orsakaba tjén verulega hlytur ab eignast slfku hans

gjålifislegu håttalagi, ån J)ess ab annars nokkur eigin-

lega sviksamleg mebferb geti orbib um hann sonnub,

svo å hann, eptir frekju J>ess 6viburkvæmilega i hegbun

hans, og meb tilliti til J)ess hans skuldaheimtumonnum

fcarmeb orsakaba tj6ns, ab straffast meb fångelsi, hæst

til tveggja åra. Lfka å hann ab firrast réttindum fil å

By ab framhalda {>eirri htfndlun ebur næringarvegi,

hvartil hann åbur hafbi heimild, og ei heldur må

honum leyfast ab bruka neinn lftilfjorlegari næringarveg,

an [>ess ab sérlegt leyfi Vors Danska Cancellfis sé j>artil

utvegab. Annars getur su krfngumstæba, ab hinn upp-
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1840. bj6bandi ebur fallerandi, i raebhaldi hins fyrrgreinda,

11. April, kynni ab verba straflfabur meb fångelsi, ekki fint hans

" skuldaheimtumenn ^eirra rétti til {)ess, mc& J)eim i

ltigunum heimilubu skilmålum, ab uppåstanda, ab hann,

samt fyrst eplir iitgaungu slraflstibarinnar, setist i skulda-

fångelsi.

58. Um sviksamlega me5fer& d fundnu gozi m. m. —
Så, sem ekki lysir fundnu gézi, skal, eptir J>eim meb

hans abferbarhætti sameinubu kringumstæbum, ålitast

mej !
/a til

2
/a af {)vi i ^essarar tilskipunar § 1 åkvarb-

aba straffi, svoleibis, ab Jjriggja daga fångelsi vib vatn

og braub verbi hinn minnsti straffsmåli, nerna ab Jdvi

leyti, sem åkvarbanirnar f §§ 30 og 50 kynnu ab leiba

til vægara straffs. Samt getur fyrgreind åkvorbun ekki

heimfærzt til })ess, sem undan dregur ebur å annan

éråbvandan hått mebhondlar strandab goz; en slikur

mabur å, samkvæmt tilskipun af 28. Decbr. 1836 § 37

Nr. IV, ab straffast eins og fyrir J)j6fnab, hvaråm6t})ær

straffsåkvarbanir, sem innihaldast i nærverandi Vorri

tilskipan, koma i stab [)eirra, sem innihaldast i nefndum

§ af tilskipuninni af 28. Decbr. 1836, undir Nr. V, VI

og VII.

59. Um svik tolls, stimpilpappirs og annara rikis-

inntekta. — Hvab svikum tolls-, stimpilpappirs-, pésts-

og annara rfkis-inntekta, svo og tiunda-svikum vibvikur,

å J)a& fyrst um sinn ab gilda, sem fyriskrifab er um

})arfyrir heimilub vægari stroff i J)eim um {>essi efni

hondlandi sérlegu tilskipunum. Samt, ef J)au svik fram-

kvæmast meb einhverju verki, sem eptir nærverandi

tilskipan verbur sérlegt afbrot (til dæmis meb brukun

falskra skjala), svo å einnig J>essi tilskipan ab heim-

færast. l/(h

60. Um eptirskript annars manns nafns. — Så sem

falsklega skrifar eptir annars manns nafni undir nokkub

testament, samnmg, skuldabréf, framsalsbréf, kvittering,

åvisun, borgun, fullmakt, triinabarskrå ebur annab J>vi-

likt skjal, ålitist meb straflfserfibi frå 3 til 10 åra, eptir
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afbrotsins asigkomulagi. En ' sé j)ab n'kis- skuldabréf, 1840.

ebur vexelbréf ebur annab J>vilfkt til almennrar umgaungu April,

ællab skuldabréf, meb tillili til hvers afbrotib er framib,

å lengri straffsli'b, jafnvel eptir kringumslæbum alll lil

16 ara, ab åkvarbast.

61. Vm framfærslu falskra opinberra skjala. — Ef

nokkur, å Ifkan halt, framfærir falskan collegial- ebur

yfirvalds-iirskurb, rétlargjorni'ng ebur nokkurt annab

opinbert skjal, sem, ef undirskriptirnar væru réttar,

mundi innihalda urlausn hlulabeiganda målefna, ebur

abra bindandi reglu fyrir Jæirra gjorninga, ellegar og

gilda fyrir logmæla bevfsfng, å hinn seki ab slraffast

meb 3 til 16 ara erfibi, svoleibis ab vib straffsmåtans

akvbrbun sérlegt tillit hafist svovel lil malefnisins mikil-

vægis, sem til l)eirrar meir ebur mibur ahrffandi verk-

unar, er skjalib, eptir [>ess asigkomulagi, kynni ab hafa

til I>essa målefnis urlausnar. Fyrgreind akvorbun verbur

ekki 6heimfæranleg, J)6tl skjalib, ef Jjafe hefbi verib ekta,

samt ekki mundi hafa verib af svo bindanda asigkomu-

lagi, ab su J)ari innihaldna akvorbun meb åkæru ebur

kl5gun gæli verib breytingu undirorpin, ei heldur t>ess-

vegna, ab annars i J)e$s formi ebur innihaldi hefbi verib

einhver villa, sem hefbi getab komib J>vf lir gildi; en

l>ab er n6g, ab skjalib eptir J)ess tilgångi hafbi slika

l)^bing, sem fyrr er greint.

62. Um, falska undirskript d Utilvægari skjolum,

ellegar med sérlega miIdandi kringamstædum. — Ef nokkur

mebdeilir falskar undirskriptir undir skjol, sem ekki

eru eins mikilvæg og ]>au i §§ 60 og 61 nefndu, eba

1)6 skjalib ab sonnu megi heimfærast til annarshvors af

s5gbum §§, en annabhvort vegna malefnisins sérlega

åsigkomulags, eba vegna skjalsins augsjaanlegu galla,

hefir verib mibur hættulegt og skablegl, svo getur, eptir

målsins krfngumstæbum, straffib åkvarbast lægra, en å

tann i § 60 nefnda minnsta måta. Ef skjalib einungis

mibabi til ab mæla fram meb nokkrum til eins eba annars

styrks, ellegar til ab gefa mebmæltan vitnisburb um
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1840. einnar pers6nu hegbun, getur straffib, eptir kringum-

11. April, stæbunum, og nefnilega ef hinn seki heyrir til mibur

uppfrædds alnmga, jafnvel lækkast til eins af [>eim

hærri straffsmåtum af fångelsi vib vatn og braub. En,

sé skjalib nokkub mikilvægara, å, jafnvel meb J)eim

annars mest mildandi krfngumslæbum, straflfserfibi ab å

leggjast, og allsendis å vib heim færing ]}essa og tveggja

{>eirra næst undanfarandi §§ tillit ab hafast til J>ess st6r-

kostlega mikilvægis, sem j>ab hefir, svovel fyrir borgara-

lega reglusemi sem fyrir einstakra réltindi og fyrir inn-

byrbis trunabar tratist i borgaralegum samskiptum, ab

stéla megi uppå ekta uppruna {)eirra undirskripta, hvar

å nokkurs skjals skyldandi eba bevisandi kraptur å ab

grundvallast.

63. Um skjala folsun. — f>egar så, f hvers nafni

skjal nokkurt er utgefib, ab sonnu sjålfur hefir undir-

skrifab J)ab, en skjalib samt ekki enn^å hefir verib åkvarbab

til ab litgefast, og annar mabur, meb sviksamlega ab

litbiia [>ab meb innsigli ebur meb ab fylla eybur skjalsins,

hefir veitt }>vi J)å fullkomnun sem vib J>urfti, til J)ess

ab })ab gæti brukasl, å hann ab ålitast eins og hann

hefbi undirskrifab J>a& falsklega.

64. Hib sama gildir li'ka {>egar nokkur sviksam-

lega umbreytir innihaldi nokkurs skjals. Samt ef fols-

unin kynni ab vera svo }>ekkjanleg, ab enginn ån opin-

berrar éforsjålni }>armeb geti dregizt å talar, må straffib

lækkast, eptir kringumstæbunum, allt ab helmingi l>ess,

sem i mebhaldi §§60, 61 og 62, eptir sem skjalib heyrir

til eins ebur annars af ^essum §§, hefbi ått ab å

leggjast.

65. Epirskrip konungsins handar o. s. frv. —
Skyldi nokkur dirfast ab skrifa eptir Vorri hbnd ebur

falsa nokkurt meb Vorri undirskript litbdib skjal, å hann

ab straffast meb æfilaungu erfibi.

66. Um pad sem uthcimtist til peirra i §§ 60—65

umhdndludu afbrota fullkomnunar, svo og um hlutdeild i

peim. — £au l §§ 60—65 fyriskrifubu stroff eru samt
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ekki { f>eirra gjorvollu umfångi heimfæranleg, ab svo 1840.

miklu leyti sem hin tilætlaba brukun alls ekki er skeb li. April,

af J)vi falska skjali. £aråmot er J>a& engvanveginn
v

naubsynlegl, ab nokkur sé [>armeB å talar dreginn, ekki

heldur f>a&, ab falsarinn sjålfur hafi synt skjalib J)eim

manni, å hvem f>ab var ætlab til ab verka; en afbrolib

hlytur ab metast ab vera fullkomnab, undir eins og hann

hefir skilab skjalinu fra ser til notkunar af obrum. Så

sem nolar ser af folsku skjali, sem annar hefir falsk-

lega skrifab eba falsab, skal, ef hann hefir åfyst eba

fengib annan mann {jarlil; slraffasl eins og hann sjålfur

hefbi framib J)essi verk; i gagnstæbu tilfelli getur J)aråm6t

J)etta straff, eptir kringumstæbunum, lækkast, samt ekki

lægra en til tveggja {)ribjiinga.

67. Straff fyrir folsk eba folsud skjol, sem eptir

fieirra dsighomulagi gcetu haft einkverjar sérlega vondar

afleidingar. — Ef nokkru folsku skjali er svo vario, ab

{>ab, ef inenn héldu ]}ab vera ekta, kynni ab olla ein-

stbkum manni stærri élukku, en einbers formegunartjéns,

ebur og raska almennri reglusemi, ebur leggja hindranir

I veginn fyrir Vora J)énustu, svo å ekki einiingis tiilit

ab hafast hertil vib straffsmåtans åkvorbun eptir {)eim

undangångandi §§, heldur skal, ef sii 6lukka, til hverrar

misgjorbin mibabi, kynni vera svo mikilvæg, ab jafnvel

hib hæsta i nefndum §§ heimilaba straff ekki gæti ålilizt

nægilegt, straffserfibi um h'fstfb ab setjast f stabinn;

eins og J)ab er sjålfsagt, ab ef hib framda fals, meb Li l li ti

})ess illa, sera J)ab var ætlab til ab framkvæma, kann ab

metast sem sérlegt afbrot, hvarmeb enn stærra straff

væri verbskuldab, å [>etta ab heimfærast.

68. Um samsetning edur notkun skjala med uppdikt-

u5um ndfnum. — Ef nokkur lilbyr ebur notar eitt meb

uppdiktu&um ncjfnum utgefib skjal, svo å hann ab alftast

i tilliti til t>eirra straffsåkvarbana, sem eptir skjalsins

åsigkomulagi og tilgångi mundu hafa heimfærb verib, ef

falsklega hefbi verib skrifab eptir annars manns hendi.

Samt eiga pessar ekki i sh'ku tilfelli ab heimfærast eptir
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1840. [>eirra fullkomna yfirnåmi, en straffib å, ab J)vi leyti

11. April, sem sii vib slika hegbun sameinaba hætta og skabsemi,
'

" r~
eptir J)eim J)armeb fylgjandi kringumstæbum, meir ebur

mibur fjærlægjasl Ira J>drn, er skjdl meb folskum undir-

skriptum af ser leiba, ab lækkast lil helmmgs. Annars

er J)essi tilskipun ekki heimfæranleg til målamyndar-vexel-

bréfa, meb tilliti til hverra lilskipanin af 18. Mai -1825

§ 3 verbur i gildi.

69. Um svik, framin af cmbættismonnum , fjdrhalds-

monnum m.
fl. i pvilikum eiginlegleika. — J>egar embæltis-

menn, fjårhaldsmenn, tilsjénarmenn ebur abrir, hverjum

triiab er fy rir n'kisins e&ur einstoku manna efnum undir

opinberri umsjén, misbruka })å henlugleika, sem J)eirra

umrå&gefa J)eimtilsviksamlegrafyrilækja, å ekki einasla sii

åkvorbun, til hverrar afbrotib eptir sinu åsigkomulagi getur

heimfærzt, ab heimfærast å strångara hått en til annara,

sem fremja jofn afbrot (hvab einnig i tilliti til § 3 Nr. 4

og 5 skal gilda, [>egar privat })j6nustumenn J)annig svfkja

]}ann, sem hefir truab j>ei,m fyrir sinum målefnum); en,

ab svo miklu leyti J)eirra brot kynni ab vera svo st6r-

kostlegt, ab jafnvel så hæsti strafFsmåti sem téb åkvdrbun

kynni ab heimila, ekki finnst ab svara til J)ess frekju,

å hærra straff, jafnvel eptir kringumslæbunum lil hins

tvofalda af hinu, ab heimfærast. Meb tilliti til strafFsins

fyrir
J)å,

er eyba J)eim fjårmunum, sem {>eir i krapti af

koniinglegu embætti ebur eptir nokkrum dbrum eigin-

legleika, eptir ldgum og tilskipunum ebur annari opin-

berri rabstdfun eiga ab uppbera, geyma ebur stjérna, å

J)armeb ab fara eptir {>eim sérlegu akvcirbunum, sem

})arfyrir eru ebur héreplir kunna ab verba étgefnar.

70. Um eptirmyndun landsins peninga. — Så sem

eptirmyndar konungsins mynt ebur }jj6bbånkans seblum

ebur teiknum, ålilist meb slrafFserfibi fra 6 til 4 6 åra,

ellegar, ef afbrotib hefir verib mjdg st6rkostlegt, um
Iffstib. Vib val |)essa strafFs å nåkvæmt tillit ab hafast

til l)ess umfångs hvad, og Hka J)ess hagleiks og undir-

lags reglu, meb hverjum afbrotib er framib, og })ab skal
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alftast sem fullkomnab, undireins og nokkur til ritgjalds 4840.

ætlub mynt ebur sebill er tilbuinn, J>6tt J)au enn ekki U. April,

séu dtgefin. Sé afbrolib okki algjorlega fullkomnab,

breylist J>arvi& eptir § 80, J)6 svo, ab })ær })arf inni-

hcildnu forskriplir å sérlega strångan hått komi til heim-

færingar.

1\. Um medverkun til pessa afbrots. — Åkvarfeanin

i § 70 er i sinu algjorlega yfirnåmi heimfæranleg til

slikrar mebverkunar til |>ess t>ar umhondlaba afbrots,

sem er af sérlega åhrifandi ebli, svo sem [>egar nokkur

smibar ploHur, stimpla ebur bnnur til peninga tilbunings

logub verkfæri, ebur J>ann til seblanna brukanlega pappfr,

ellegar å annan halt utvegar falsaranum J»essi mebol til

afbrotsins framkvæmdnr, ellegar J)egar nokkur fyrifram

samlagast vib falsarann, til ab koma ut t>eim folsku

myntum eba seblum, sem af honum lilbiiast. Rf nokkur

å litilvægara måta hefir mebverkab til tébs brots, å ab

sonnu § 70 ab obru leyti ab heimfærast, en samt meb

viburkvæmilegri slytting straffstibarinnar, sem, J^egar sii

hjalp, hverja hann hefir veitt falsaranum, auk }>ess ab

vera h'tilfjoiieg, er {>annig åsigkomin, ab J^ab ekki mundi

hafa orbib honum flrbugl ab fa hana annarstabar, og ef

J)arhjå engin hlutdeild f J)eim afbrotinu fylgjandi ebur

[)armeb tilmibaba åbata er honum lofub, jafnvel, J>egar

kringumslæburnar annars eru mildandi, getur lækkast

til eins års.
,

72. Så sem ån nokkurs, fyrr en [Deir folsku pen-

lngar voru tilbiinir. J)arum gjorbs aftals, hjålpar til ab

koma J)eim ilt, ålitist eptir J>vi umfångi, hvar i J>etta er

skeb, åsamt obrum sakarinnar kringumstæbum, meb 2

til 6 åra slraffserfibi. En, sé tilbuningur })eirra folsku

peninga framinn utan rikisins, svoleibis, ab enginn, sem

forsprakki, geti dregizt til strafifslibunar J>arfyrir eptir

Vorum logum, å så, sem hér i rikinu sorgar fyrir ab

koma slikum peningum lit, ab alitast eptir § 70. Fyrir

frann, sem utgefur falska peninga, meb bverjum hann

sjålfur hefir blekktur verib, eptir ab hann hefir fengib
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1 840. ab vita ab -J>eir væru falskir, å straffib })aråm6t einungis

11. April, ab vera vatns- og braubs- fångelsi, i minnsta lagi um
tvisvar sinnum 5 daga, ellegar erfibi, hæst til \ års.

En, hafi hann einup.gis haft orsbk til ab gruna fblsun pen-

fnganna, å slik yfirsjon ab afplånast, annabhvort meb

utlåtum, ab tiltblu vib {)å J)annig litgefnu upphæb, ellegar

og meb nokkurrar tfbar fångelsi vib vatn og braub, ebur

bbru fångelsi.

73. Um eptirmyndun framandi peninga og hlutdeild

pari. — Så sem hér \ rikinu eptirmyndar framandi

mynlum ellegar peningaseblum, skal, })6tt J>eir jafnvel

ei séu ætlabir til iltgjalds heri rikinu. åh'tast meb slratFs-

erfibi frå 3 til 10 åra, og så, sem hefir hluttekib i sli'ku

falsi, å eptir J)essarar hlutleklar åsigkomulagi ab strafFast

likt J)vf sem fyrirskrifab er i §§ 7 i og 72 fyrir [)vilika,

[)6 svo, ab straffib i sérhverju tilfelli verbi vægara en

}>ab, sem mundi hafa verib å lagt, ef landsins eigin

penfngar hefbu verib målsefnib, og almennl åkvarbist

[)annig, ab [)ab svari til helmings af hinu.

74. Um folsun peninga. — Så sem falsar koniings-

ins ellegar J)j6bbånkans gjaldsmebbl, setist til strafFs-

erfibis frå 2 til 6 åra eptir afbrotsins stærb. Sé afbrotib

framib meb tilliti til framandi penfnga, straffist hinn seki

meb erfibi frå I til 3 åra. Ab tiitolu hertil, og til })eirra

f §§ 74 og 72 åkvbrbubu strafFa, åh'tist {>eir, sem gjbra

sig mebseka i fyrrgreindu afbroti.

75. Fa is, hvarmed nokkur eignar ser einhvern honum

ekki tilheyrandi eiginlegleika. — Så sem eignar ser ein-

hvern honum ekki tilheyrandi opinberan eiginlegleika,

hvort heldur koniinglegt embætli ebur yfirorbulegt kon-

linglegt erindi ellegar abra syslu ebur umbob, til i

slfkum uppdiktubum eiginlegleika ab fremja nokkurn

J)ann gjbrnfng sem hefir lbgmæta verkun, ebur nj6ta

nokkurs réttar ebur åbata, hvartil hann mundi gefa

honum abgång, setist til strafFserfibis, hæst til 4 åra,

og sé J>arabauki sérlegu straffi undirorpinn fyrir J>au
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svik ebur annab afbrot, hvert hann meb styrk téfes 4840,

skrcikvaba eigialegleika kynni hafa framib eba asettsér. H. April.

76. Um svik, odkvordud i logum. — par J>vi ekki

verbur vib komib i almennu lfrgmåli, ab sundurgreina

allar }>ær margføldu tegundir af svikum, er dnfgbar

geta orbib, svo åkvebst hérmeb, ab sérhver onefnd svik

eiga ab straffast, ålfka og J>au af {)eim fyrrnefndu, sem

eptir J)eirra åsigkomulagi og i mebhaldi af )>eim grund-

vallarreglum, sem drottna f fyrrgreindum åkvcirbunum,

næst geta samjGfnub orbib. Annars koma }>au { nær-

verandi tilskipun fyriskrifubu strftff f stab {)eirra, sem

fyrir £au f henni umhondlubu svik eru åkvebin i eldri

ltigum, -er J)annig setjast lirgildi. Samt verbur nakvæm-

lega ab J>vf ab gæta, ab })essi Vor tilskipan næst hefir

tillit til }>eirra sviksamlegu verka, sem eptir [>eirra ebli

annabhvort fortakslaust ebur J)6 almennast miba til ab

svipta abra eignum })eirra, en innifelur ekki J>au, meb

hverjum onnur rikisins ebur einstaks manns réttindi

krenkjast, ellegar sem t>6, eptir [>eirra ebli, einsvel gåtu

mibab til slikrar krenkfngar, og til hdggunar eignar-

réttarins, hvaråmét eimingis stok J>vflfk afbrot eru inn-

tekin ^ J)essa tilskipun, vegna })ess ab samanhengib

vib })au, sem eru hennar augnamib, heimta J)ab. f>annig

eiga til dæmis miitur, falskra vitnisburba litgefning og

tinnur éråbvendni, hvari embættismenn kynnu ab gjora

sig seka, ab J>vi leyti sem J>au ekki geta dregizt undir

l>ær i nærverandi tilskipun umhtfndlubu sérlegu åkvarb-

anir, framvegis fyrst um sinn ab ålitast eptir |>eim mi

gildandi logum; samt, ab svo miklu leyti sem J)essi ekki

innihalda dldiingis nåkvæmlegar straffsåkvarbanir, å

undireins ab gætast ab grundvallarreglunum i nærver-

andi tilskipun. Svo eiga og sérflagi J)au i §§ 60 og 6J

åkvebnu strtfff ab setjast i stabinn fyrir })ab, sem laganna

1—8—8 hefir fyriskipab; eins og Hka i sérhverju tilfelli,

hvar nokkur tilskipun hefir visab til t>ess straffs, sem

tøgin leggja vib fals, mi f>ab straff å ab heimfærast,

XL B. 37
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1840. sem Vor nærverandi tilskipun hefir åkvarbab fyrir [)å

11. April, tegund af falsi, hvartil ålita må ab mioao sé meb slikri

tilvisun.

77. Um f)d er gjora sig medhluttakandi i bårum af

peim i nærverandi tilskipun umhbndludu afbrotum, en

pjofnadi. — J>ær f §§ 21 og 22 fyrir })å, sem gjora sig

meoseka i J)j6fnaoi, fyriskrifubu reglur, eru og heim-

færanlegar til {>eirra, sem annabhvort meb fyrifarandi

ebur eptirfylgjandi verkum gjora sig hluttakandi l nokkru

af bbrum f {)essari Vorri tilskipun umhbndlubu afbrotum,

ab svo miklu leyti ekki sérlegar reglur innihaldast hér

ab framan.

78. Um auhning straffs fyrir ymisleg i nærverandi

tilskipun umhbndlud afbrot. — Svoframt nokkur, i sama

måli, finnst sekur i ^mislegum legundum af afbrotum,

sem eru nærverandi tilskipunar efni, å, eins og })egar

fleiri afbrot af sbmu tegund eru framin, straffib ab

åkvarbast i einu lagi fyrir gjdrvbll J)au drygbu afbrot,

er J)annig bil mebverka til ab åkvarba straffsins stærb.

Samt å \>essi reglulega ab halda ser fyrir innan tak-

mbrk J)eirrar mebal hinna tilheyrandi åkvarbana, er

heimilar hib hæsta straff. Einiingis ef svo frek afbrot

af ^mislegum tegundum, svo sem tøjéfnabur, svik, fals

kynnu ab vera framin, ab jafnvel hin lengsta straffstib,

sem fyrir nokkurt af {)eim i mebhaldi J)ess §, sem til

J)ess er heimfæranlegur, gæli ékvebist, kynni ab finnast

6nægileg, å J)arvib ab aukast vibbætir, sem samt ekki

må yfirstiga helmfng tébrar straffstfbar. Ab svo miklu

leyti su meb nokkrum af }>eim frbmdu afbrotum verb-

skuldaba straffstib ekki, i mebhaldi J)eirrar reglu, sem

innihelzt i § 82, J>olir slika lengfng, å straffserfibi um
lifstib ab åkvebast.

79. Um itrekun ymislegra i nærverandi tilskipun

umhondladraafbrota. — Démar, hvarmeb nokkur, i meb-

haldi åkvarbananna i §§ 32—38, 41—49,53—56,60—
76, smbr. § 77, er fyrir ]?au J)ar umhbndlubu afbrot

ålitinn meb straffi, sem fyrir j)j6fnab, ebur jafnvel meb
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hærra straffi, skulu og. hvar spurt verbur um straff fyrir 1840.

itrekab afbrot, hafa jafna verkun og {rjéfsdémur, hvort U. April,

heldur J)ab er sama afbrot, sem fleirum sinnum er

itrekab, ellegar hinn seki hefir framio aoskiljanleg af

hinum afbrotum til skipta, svo og |>egar så, sera finnst

sekur i einu af ^essum, åbur er dæmdur sem J)j6fur,

ebur J)vert å mot så, sem skal dæmast i slikum eigin-

legleika, åbur, samkvæmt J>essari Vorri lilskipun, er

dæmdur fyrir nokkuo af fyrrlébum afbrotum. Fyrrgreind

regla er annars, 1 allri sinni stæro, eintingis heimfær-

anleg, }>egar hvorki hinn minnsti né Linn hæsti straffs-

måti, sem heimilast i J)eirri åkvoroun, eptir hverri hinn

seki er dæmdur, er lægri en så i § 4 åkveoni, svo

ab J>ab ekki er n6g, ab })ab i J>vi gefna tilfelli hinum seka

idæmda straff er jafnt vib einhvern J>eirra straffsmåta,

sem innifelast undir sibastnefndum §. I fylgi heraf

getur så d6mur, hvarmeb nokkur, samkvæmt meb § 72,

er ålitinn fyrir ab hafa titgefib falska peninga, afhverjum

hann sjålfur fyrst hafbi verib blekktur, ekki haft J)å

fyrrgreindu verkun, J>6tt J)ab honum fyrir J)essa yfirsj6n

idæmda straff kynni ab vera slikt, hvarmeb ogsvo tøofn-

abur eptir {)essarar tilskipunar § \ hefbi getab verib af-

plånabur. Meb lilliti til Jwilikra iilfella, svo og til ann-

ara yfirsjéna, hvarfyrir nærverandi tilskipun åkvarbar

vægara straff, en fyrir })j6fnab, samt meb undanteknfng

af tøéfshylmingu, hvarfyrir §§ 22 og 25 innihalda sér-

legar reglur, å ab sonnu så démur, sem yfir nokkurn

er åbur genginn fyrir slikt brot, ab takast til yfirveg-

unar vib straffsmåtans åkvorbun fyrir itrekab brot af

liku kyni, svovel sem J)egar annab afbrot m6t nær-

verandi Vorri tilskipun erframib, eins og J>eir yfir hinum

seka åbur fyrir nokkurt af ^eim gengnu d6mar eiga ab

koma til yfirvegunar vib val straffsmåtans fyrir téb af-

brot, allt i samhljéban vib grundvallarreglurnar, svovel

i nærverandi tilskipun sem i bbrum Vorum logum, en

samt ån {>ess ab hafa hokkra svo åkvarbaba og umfångs-

mikla verkun, sem sti i fyrstu deild af nærverandi §

37*
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1840. åkvarbaba. Samt å J>ab brot, sem umhbndlast i § 58,

. 11. April, ab |>vi leyti J>essa §'s almenna regla kemur til heim-

færingar, ab hafa sbmu verkun sem ])j6fs hylming (§§ 22

og 25). Annars eiga lika åkvarbanirnar i §§ 1 9 og 20

ab heimfærast meb tilliti til gjbrvallra i J)essari tilskipun

umhbndlabra afbrota.

80. TJm tilraun til ad fremja pau i pessari tilskipun

umhondludu afbrot. — j>egar nokkur hefir tekib [>au verk

fyrir sig, sem innihalda tilraun til ao drygja nokkurt af

J>eim i nærverandi tilskipun umhondluou afbrotum, en

hann samt ekki hefir getao framib allt, sem heyrir til

£essa afbrots algjbrbu framkvæmdar, skal J)ribjungur —
allt til tveggja })riojunga af J>vi straffi, sem hib fullkomn-

aba afbrot, eptir bllum vi& J^ab sameinuoum kringum-

stæoum raundi hafa meb ser fært, hafa stab, ab tiltblu

vib })ab, sem hinn seki meir ebur mibur hefir nålgazt

fullkomnun afbrotsins. Ef J)ab straff, i tiltblu vib hvert

hib reynda afbrot skal ål/tast, er straffserfibi um lffstfb,

skal 6 åra erfibi ålitast sem {mbjiingur }>ess. f>ar J>eir

yfir {)eim seka gengnu d6mar heyra til fyrrumgetinna

kringumstæbna, meb tilliti til hverra straffib ogsvo fyrir

J)ab 6fulIkomnaba afbrot å ab litmælast, svo å, til dæmis,

så, sem eptir fyrri einusinni ab vera dæmdur sem })j6fur,

finnst sekur i tilraun til tø'éfnabar, ab dæmast meb tilliti

til § 13, samt eindngis til sliks parts af })vi })ar åkvarb-

aba straffi, sem fyrrgreind akvbrbun åskilur. Ef nokkur,

sem er fundinn f fullkomnubu afbroti, åbur hefir, fyrir

tilraun sliks afbrots, verib dæmdur til nokkurs straffs,

sem liggur fyrir innan takmbrk |>ess straffs, hvarmeb

hann kynni ab hafa verib alitinn fyrir fullkomnab afbrot,

å hann ab straffast eptir [>eirri fyrir afbrotsins itrekun

gildandi akvbrbun. Svoframt einhver hefir åsett sér

nokkurt stærra afbrot, en einungis eitt minna er framib

(svosem }>egar einhver meb lokkun, åfysni ,ebur bbrum

af J)eim i § 21 tilgreindu mebblum hefir leitazt vib ab

utverka nokkurn J)j6fnab af {>vi kyni, sem heyrir til

§§ 6—12, en tøéfnaburinn ekki hefir verib framkvæmdur
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meb slfkum kringumstæbum, sem nefndir §§ gjora råb 1840.

fyrir) å hann ab ålitast eptir fyrrgreindri reglu, nema Ih April,

sii åkvorbun, sem er heimfæranleg lil f>ess fullkomnaba
^"^^^

afbrots, åkvebi harbara straff.

84. Heimfæring peirra i §§26—28 gefnu dkvard-

ona til annara afbrota mot pessari tilskipun. — pær
åkvaroanir, sem {)essarar Vorrar tilskipunar §§ 26—28

innihalda um bom miiii 10 og -15 ara, sem finnast i

l>j6fnabi, eiga og ab heimfærast meb tilliti til annara i

J)essari tilskipun umhtindlabra afbrota. Samt å ekki

einungis ab Htast til J)ess fyrir })au åkvarbaba straffs

tiltblu vib straffib fyrir J)j6fnab, en tillit å undir eins ab

hafast til hinna drygbu afbrota eigin åsigkomulags, hvar-

eptir tilreiknanlegleiki einstakra slikra afbrota, J)6tt {)au

annars ekki séu minni en Jyéfnabur, samt ekki getur

metizt ab gilda fyrir svo ungan aldur, sem J)ann, å

hverjum (éb afbrot a ab tilreiknast. Framvegis skal § 29

vera heimfæranlegur
,

[>egar fyrrgreind afbrot dr^gjast

å aldrinum milli 15 og 4 8 ara.

82. Reglur fyrir straffsstadnum. — Hvar straffs-

erfibi, eptir J>essari Vorri tilskipun, å ab idæmast nokkrum

um 5 år ebur styttri tfma, å J>essi ab dæmast i for-

betrunarhusib, ellegar, i })eim umdæmum, hvar sérlegt

forbelrunarbus enn})å ekki er, ab mebbondlast eptir

opnu bréfi af 5. Juni 1822, nema hinn seki annabhvort

hafi mist sfna æru, ellegar hann fyrr han* verib settur

til tugthuss-, rasphuss- eba festingarerfibis. En, efslikt

tilfelli hefir stab, ebur Iengri tfbar straff er verbskuldab,

eiga karlmenn, sem eldri eru en tvitugir, ab setjast

W erfibis f rasphusinu eba festingunni, en kvennmenn,

°g karlmenn, sem ^ngri eru en tvitugir, til tukthuss-

erfibis. Annars å, meb tilliti til fyrrgreinds mismunar

naillum karlmanna af eldri og ^ngri aldri, opib bréf af

27. Febr. 4 827 ab abgætast. f>egar lengri tfbar straffs-

erfibi en 46 år mundi åkvebast vib heimfæring af }>eim

* tessari tilskipun fyriskrifubu reglum, å hinn seki ab

dæmast um Hfstft.
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1840. 83. Um Kaupmannahafnar polittréttar myndugleika

1 1 April, til ab fella domsdkvædi um afbrot moti pessari tilskipun. —
^^^Så p61itiréttinum f Vorum konunglega afcseturstab Kaup-

mannahbfn meb tilskipun af 5. Juli -1 793 veitii mynd-

ugleiki til a& dæma um mal, sem vibvfkja einfoldum

J)j6fna2)i dr^gbum f fyrsta sinn, skal })6 ekki mega lit-

vføkast til })eirra tilfella, hvar nefndur réttur, f meb-

haldi Vorrar nærverandi tilskipunar, finnur rok til heim-

færfngar slærra straffs, en tveggja åra forbetrunarhuss-

erfi&is. Hib sama skal gilda med tilliti til J)eirra svika,

sem eptir ]>e\m hfngafetil gildandi reglum gåtu veri&

p61itfréttarins démsåfelli undirorpin. Kynni J)ab annars,

vib akæru nokkurrar i mebhaldi heraf vib p61it{réttinn

dæmdrar sakar fyrir Hæstarétti, af ^essum efsta d6m-

stéli finnast, ab hinn seki hafi verbskuldab nokkurt straff, •

er liggur fyrir utan greind takmc>rk, J)å skal samt J^ess-

vegna engin frévfsun til lands-yfir- svo og hirbar- og

stabarréttarins hafa stab, heldur å sjålfs målsins veru-

lega efni ab uppådæmast af hæstarétti. Loksins skal

pélitfréttarins myndugleiki til ab dæma f målum vib-

vfkjandi J)j6fshylmingu, vera takmarkabur til J)ess i fyrsta

sinn framda afbrots.

Hvareptir allir og hver einn ser allraundirgefnast

hegfea eiga. — Gefib i Vorum konunglega absetursstab

Kaupmannahofn J>ann 11. April 1840.

Uppteiknun yfir innihald sérhvers paragraffs i nær-

verandi tilskipun.

§ 1. Straff fyrir einfaldan fvjdfnab, framinn i fyrsta sinn.

- 2. Um ltfgun straffsins eptir verbi hins stolna.

- 3. Skerpandi kn'ngumstæ&ur.

- 4. Mildandi krfngumstæ&ur.

- 5. Nåkvæmari åkvarbanir um straff af fångelsi vib vatn

og braub.

- 6. Um kvikfjårstuld i haga.

- 7. Um kirkjuf>j6fna&.

- 8. Um slots{>j6fnab.
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§ 9. Um P6stf>j6fnab. 1 840.

- 10. Um f>jéfnab skipherra og styrimanna å |>vi fceim fyri- n. April.

trnaba g6zi. ' ^" -

-11. Um {)j6fna8 5 framinn vib skipbrot, eldsvoba ebur aora

slika 61ukku.

- 12. Um Mssuppbrot o. fl.

- 13. Straff" fyrir |>j6fna&, framinn i annafe sinn.

- 14. Nåkvæmari åkvarbanir fess tilfellis, ab ftrekabur f>j6fn-

abur er sérlega straffsverbur.

- 15. Straff fyrir {>j6fnao, framinn i [>ribja sinn.

- 16. Straff fyrir f>j6fna&, framinn i fj6roa sinn.

- 17. Straff fyrir {vjéfnab, framinn i fimta sinn.

- 18. Um averkun feirra yfir feim seka, i mebhaldi eldri

laga gengnu d6ma.

-19. Um f)å eptir einhvers manns d6rasåfelli uppgcJtvubu

stuldi, hverjum hann åbur leynt haf&i.

- 20. Um {)å yfir hinumsekaåbur gengnu ddma, sem uppgotvast

eptir ab hann hefir dæmdur verib fyrir n^ afbrot.

- 21. Um mebverknab til f>j6fnabar.

- 22-24. Um hylming.

- 25. Straff fyrir [mnn hylmanda, er åbur er dæmdur sem

{>j6fur, og Jann {>j6f, er fyrr var dæmdur sem

hylmandi.

- 26—28. Um fø6fnab, framinn af bBraum milli 10 og 15

ara ab aldri.

- 29. Um {)j6fnab, framinn af ungum manneskjum millum

15 og 18 ara.

- 30. Um fau tilfelli, i hverjum almennt f>j6fsstraff burtfellur,

vegna misgjbrbarinnar åsigkomulags.

- 31. Um 61(3glegt sk6garhbgg og abrar sk6gamisgjb'rbir.

- 32. Um f>au verk, er login reikna til rans.

- 33. Um f)å meb makt ebur h6tunum sameinubu tcJku af

annars manns g6zi.

- 34—37. Um reyfaraverk.

- 38. Um ran fra liki.

- 39. Um vorzluf)j6fnab.

- 40. Um brukunarf)j6fnab.

- 41—44. Um svik.

- 45. Um flutmng marksteins ebur annara merkja.

- 46. Um svik meb særfngum, sigmngum o. s. frv.

- 47. Um falskt mål og vigt m. m.
- 48. Um svik meb fblskum stimpli eba marki.
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1840. § Um sblu af fblskum eba svikimm vamingi.

11. April. ~ 50—52. Um svik, er åtitist meb vægara straffi, en hib sib-

vanalega.

- 53. Um assurance-svik.

- 54—57. Um sviksamlegt ebur a annan hått tilreiknanlegt

fallit.

- 58. Um sviksamlega mebferb å fundnu g6zi m. m.

- 59. Um svik tolls, stimpilpappi'rs og annara rikis-inntekta.

- 60. Um eptirskript annars manns nafns.

- 61. Um framfærslu falskra opinberra skjala.

- 62. Um falska undirskript a h'tilvægari skjblum, ellegar meb

sérlega mildandi kringumstæbum.

- 63-64. Um skjala fblsun.

- 65. Eptirskript konungsins handar.

- 66. Um fab sem utheimtist til feirra i §§ 60—65 umhbndlubu
* afbrota fullkomnunar, svo og um hlutdeild i feim.

- 67. Straff fyrir fblsk eba fblsub skjbl, sem eptir feirra åsig-

komulagi gætu haft sérlega vondar afleioingar.

- 68. Um samsetrn'ng eba notkun skjala meb uppdiktubuin

nbfnum.

- 69. Umsvik, framin af embættismbnnum, fjårhaldsmbnnum,

tilsjånarmbnnum m. fl. i fvilikum eiginlegleika.

- 70. Um eptirmyndun landsins peni'nga.

- 71—72. Um mebverkun til fessa afbrots.

- 73. Um eptirmyndun framandi penmga og hlutdeild fari.

- 74. Um fblsun peninga.

- 75. Fals, hvarmeb nokkur eignar ser einhvern honum ekki

tilheyrandi eiginlegleika.

- 76. Um svik, 6åkvbrbub i lbgum.

- 77. Um få, er gjbra sig mebhluttakandi i bbrum af feim

i nærverandi tilskipun umhbndlubu afbrotum, en

[>j6fnabi.

- 78. Um aukm'ng straffs fyrir ymisleg i nærverandi tilskipun

umhbndlub afbrot.

- 79. Um ltrekun ^mislegra i nærverandi tilskipun umhbndl-

abra afbrota.

- 80. Um tilraun til ab fremja fau i fessari tilskipun um-
hbndlubu afbrot.

- 81. Heimfæring feirra i §§ 26—28 gefnu åkvarbana einnig

til annara afbrota m6t fessari tilskipun.

- 82. Reglur fyrir straffs-stabnum.

- 83. Um Kaupmannahafnar p61itiréttar myndugleika til ab

fella d6msåkvæii um afbrot méti fessari tilskipun.
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Directionen for Universitetet og de lærde i840.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang. n. April.

Alders - Bevilling for en skolesøgende Discipel.

Khavn den 11. April 1840. — Univ. Direct. Copieb.

for Univers, og Skolerne 1840, Nr. 487.

1 Anledning af det med Deres Hoiærv/ Anbefaling

under 25. Februar d. A. indsendte Andragende fra

Gunnar Halgrimsen, vil Directionen, i Betragtning af

Omstændighederne, have ham forundt Adgang til, for-i

saavidt han iovrigt dertil findes qvalificeret, at optages

som Discipel i Bessastad lærde Skole, uagtet han har

fyldt sit 20de Aar.

Dette, hvorom Lektor Johnsen under Dags Dato er

tilskrevet, meldes herved tjenstl. Deres Hbiærv. til Be-

kjendtgjorelse for Ansøgeren. — Den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 11. April J840 1
.

Directionen for Universitetet og de lærde April.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Andragende om Aldersbevilling til Optagelse i

Skolen. Khavn den 11. April 1840. -Univ. Dir.

Copieb. for Univers, og Skolerne 1840, Nr. 489.

1 Anledning af det af Deres Hoiærv. i Skrivelse

a f 14. Februar d. A. indsendte Andragende, hvori Provst

Sæmundsen paa forhenværende Repstyrer Magnus Sigurd-

sens Vegne anholder om, at -dennes tvende Sbnner,

Sigurdur og Olafur Sigurdsen, maatte forundes Adgang
ul Underviisning og Stipendier i Bessestad lærde Skole,

skjondt den Ene er omtrent 29, den Anden 26 Aar

gammel, skulde Directionen, ved de fremsendte Attesters

Tilbagesendere, tjenstl. melde Deres Hciiærv. til for-

noden Efterretning og til Bekjendtgjorelse for Vedkom-

s - D. Skrivelse fra Universitets-Directionen til Latinskolens

Bestyrer, Lektor Johnsen om samme. Copieb. sst.
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1840. mende, at Directionen med Hensyn til bemeldte Per-

^^^•J soners usædvanlig langt fremrykkede Alder, og den

ringe Fremgang de, i den lange Tid de allerede have

anvendt paa Studeringer, have gjort, maa finde det

betænkeligt, at tilstaae dem den attraaede Adgang,

hvorved de vilde spærre Veien for yngre og mere be-

gavede Elever, og at det Ansogte saaledes ikke kan

bevilges. — Den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler den 11. April 1840.

15. April. Forordning angaaencle Straffen for falsk Vid-

nesbyrd og anden Meneed m. M. Khavn den

15. April 1840. — Publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1840, og efterhaanden i de forskjellige Juris-

dictioner: 1840 i Gullbringa og Kjosar Syssel; 1841 i Reykja-

vik og i Arnæs Syssel, samt i Myra og Hnappadals, Snæfells-

næs, Dala, Bardastrands og Isafjords Sysseler, endelig ogsaa

i alle Nord- og Oster-Amtets Jurisdictioner, undtagen i Thingb'

Syssel, hvor den ikke anfb'res som publiceret; 1842 i Skapta-

fells, Rångårvalla, VestmannSe og Borgarfjords Sysseler; 1846

i Stranda Syssel. — Særlig anfbres den som publiceret paa

Islandsk i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned 1 842

og i samme Aar i Gullbringa og Kjosar Syssel, samt i Reykja-

vik og i Snæfellsnæs Syssel 1843. — Original-Aftryk paa Dansk

alene hos Schultz, 8 Sider i 4*°. Ligeledes paa Dansk og Is-

landsk, trykt hos Schultz, 20 Sider i 4 t0
. F6rste Side Titelblad,

den danske Titel bverst, samt Bemærkning om Forordningens

Gyldighed paa Island (jevnf. Canc. Skriv. 13. Mai 1841); der

nedenfor den islandske Titel med samme Anmærkning paa

Islandsk ; det Ovrige paa Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider

2—18 den danske Text med Underskrifter og Sigillatur, paa

de ulige Sider 3 -*19 den islandske Text uden Underskrifter.

Sidste Side blank. — Coll. Tid. for 1840, S. 521—543 (med

Motiver). Qvart-Forr. for 1840, S. 129-134; Schou XXIII,

89—94. Jevnf. Viborg Stændertid. I, 302-308, 308—327;

11, 1630-1631; Roesk. Stændertid. II, 2564—2569, 2580—

2586. — Islandsk: Original - Aftryk hos Schultz med den

danske Text (see ovenfor).
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Forordning angaaende Straffen for falsk Vidnesbyrd 1840.

og anden Meneed m. M. 15. April.

Ifolge Forordningen 24. Januar 1838 §§ 1 og 2 gjeldende

for Island, med den Forandring i nogle af de deri bestemte

Straffe, som bemeldte Forordnings §§ 3 og 4 foreskrive.

Vi Christian den Ottende &c. G. V., at Vi, efter

at have taget de af begge Forsamlinger af Vore troe

danske Provindsialstænder indgivne allerund. Betænk-

ninger over det dem forelagte Udkast til en Forordning

angaaende Straffen for falsk Vidnesbyrd og anden Meneed

m. M., under nbiesle Overveielse, allern. have fundet

for godt at befale, som folger:

-I) Falske Vidner skulle for Fremtiden, istedetfor

at dc5mmes efter Lovens 1. Bogs 13. Gap. 9. Art., hen-

sættes til Strafarbeide fra 4 til 10 Aar. Denne Straf

er anvendelig paa ethvert Vidne, der har aflagt falsk

edelig Forklaring saaledes, at det kan kjendes, at det

forsætlig er afveget fra Sandhed, hvad enten dette be-

staaer i, at det har negtet at vide, hvad der dog var

det bekjendt, eller at det har foregivet Noget, der ei

saaledes forholder sig, hvortil det naturligviis og maa

henfores, dersom noget Vidne falskelig foregiver at vide

det af egen Erfaring, som det blot har ladet sig for-

tælle af Andre, uden at den Tillid, Vidnet maatte have

dertil, kan udelukke Straffens Anvendelse. Ei heller

kan det fritage noget Vidne for at ansees med foran-

fOrte Straf, at det ikke ved den Usandhed, hvori det har

gjort sig skyldigt, har villet skade Nogen, men at det

derimod har ladet sig bevæge ved den Hensigt at af-

vende Skade og Ulykke fra Andre, og ligesaa lidet at

det har anseet den Omstændighed, med Hensyn til

hvilken det er afveget fra Sandheden, for uvigtig, da

det er et Vidnes ubetingede Pligt, uden alt videre Hen-

syn at udsige den rene Sandhed og Intet fordalge.

Ibvrigt have Dommerne, ved at modtage Vidners For-

klaring og Eedsfæstelse, paa det Omhyggeligste at sarge

for at bortfjerne al Misforstaaelse eller Letsindighed,
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1840. som kunde fremkalde mislige Vidnesbyrd, og derved i

15. April. Særdeleshed at iagttage, hvad der er foreskrevet i den
~ " allerhbieste Forordning af 10. April 1833.

2) Ved Straffens nærmere Bestemmelse skal Dom-

meren stedse have for Oie, at ethvert falsk Vidnesbyrd

indeholder en grov Tilsidesættelse af den Ærefrygt,

som skyldes det hoieste Væsen, hvis hellige Navn bruges

til at bekræfte Usandhed, og at denne Forbrydelse der-

hos undergraver Grundstotterne for Ret og Retfærdig-

heds Haandhævelse i det menneskelige Samfund. —
De mildere Straffegrader bor anvendes, naar den Paa-

gjeldende stod i saadanne Forhold til den Part, for

hvis Skyld han har villet skjule Sandheden, at deri

indeholdes en meget betydelig Fristelse til saadan Af-

vigelse, eller naar Vidnet har viist en saadan Ustadig-
-

hed i sit Vidnesbyrd, at det deraf kan kjendes, at dets

Forsæt at afvige fra Sandheden har været mindre fast

og bestemt. 1 det Hele skal der ved Valget af Straffe-

tiden tages noie Hensyn saavel til den storre eller

mindre skadelige Folge, som Vidnet kunde vente, at

det falske Vidnesbyrd efter sin Beskaffenhed vilde have,

enten til at berove det Offentlige eller en Enkelt det

Beviis, ved hvis Hjælp Sandhed og Ret skulde gjbres

gjeldende, eller til at sætte Usandhed og Uret igjennem,

saa og til den mere eller mindre omhyggelige Plan,

hvormed Forklaringen er udtænkt, ligesom ogsaa sær-

deles Strenghed bliver at anvende imod den, der har

ladet sig bestemme til det falske Vidnesbyrd af Egen-

nytte eller Lyst til at skade.

3) Dersom det falske Vidnesbyrd maatte kunne

bidrage til at paafore Nogen Skade paa Ære eller Fri-

hed, kan Straffen efter Omstændighederne stige over

den i § \ bestemte hoieste Straf, endog til Arbeide

paa Livstid. Men, er et falsk Vidnesbyrd aflagt, der

gaaer ud paa at paabyrde Nogen en Forbrydelse, der

medforer Dbdsstraf, da skal den Skyldige, hvis denne

Udaad virkelig maatte have haft den Folge, at Nogen
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blev domt til Doden, og denne Straf fuldbyrdet, straffes *840.

som Morder, ligesom og den, der paa saadan Maade 15
-
April,

har sogt at paafore en Anden Dodsstraf, uden at denne

ondskabsfulde Hensigt er bleven opnaaet, bliver i Over-

eensstemmelse med Lovens 6— 6— 22 at ansee med
Livsstraf.

4) Derimod kan efter Omstændighederne Straffe-

tiden bestemmes under den, der ellers efter § \ er

den ringeste, hvis den Paagjeldende, efter at have af-

givet falsk edelig Forklaring, af egen Drift tilbagekalder

og berigtiger samme. Naar ved den senere Tilbage-

kaldelse al den skadelige Folge afværges, som Usand-

heden kunde have medfort, hvortil det horer, at del

kan skjonnes, at der ikke ved Vidnets Afvigelse fra

Sandheden er blevet Nogen berovet etBeviis, hvorved

han kunde værge om sin Ret, samt naar Omstændig-

hederne ellers tale til Fordeel for den Paagjeldende,

kan Straffetiden nedsættes til 8 Maaneder.

5) Naar Nogen har aflagt falsk Forklaring for

Retten, uden endnu at have bekræftet samme medEed,

ansees han med Straf efter Sagens Beskaffenhed af

Fængsel paa Vand og Brod i det mindste 3 Gange 5

Dage eller af Arbeide indtil 4 Aar. De strengere Grader

af denne Straf blive at anvende, naar den Skyldige har

handlet efter en bestemt, med Fasthed og Haardnakket-

hed forfulgt Plan, naar han ved givne eller lovede

Fordele eller af Ondskab har ladet sig bevæge til Usand-

hed, men fremfor Alt, hvis han ved at paalyve Nogen

en Forbrydelse har paafbrt denne Arrest eller andet

betydeligt Onde. Under Omstændigheder af modsat

Beskaffenhed bliver en mildere Straffegrad at vælge.

Dersom den Paagjeldende af egen Drift tilbagekalder

og berigtiger sin uden Eed aflagte usande Forklaring,

bliver, selv naar ellers de Omstændigheder finde Sted,

som efter det Foregaaende virke Skærpelse, Straffen at

bestemme med Lempelighed, og uden slige skærpende

Omstændigheder bliver efter Sagens Beskaffenhed Straffen



590 For. ang. Straf for Meneed m. m.

4840. kun at bestemme enten til nogle Gange 5 Dages Fængsel

15. April, paa Vand og BrGd, eller under særdeles for den Paa-

* gjeldende talende Omstændigheder til simpelt Fængsel.

6) Ligesom den fulde Straf for falsk Vidnesbyrd

ogsaa er anvendelig paa dem, der paa Grund af deres

Religionsgrundsætninger afgive deres edelige Bekræftelse

paa anden end den sædvanlige i Loven foreskrevne

Maade, naar den saaledes bekræftede Forklaring findes

falsk, saaledes skal det og med Hensyn til de Tilfælde,

hvor en Bekjender af den mosaiske Religion paa et

Sted, hvor ingen Synagoge, ei heller noget synagoge-

mæssig indrettet Bedehuus findes, aflægger sit Vidnes-

byrd paa den i Forordningen 15. Septbr. 1747 § 4 4

foreskrevne Maade, have sit Forblivende ved hvad der

sammesteds er foreskrevet om, at han, hvis hans Ud-

sigende befindes lognagtigt, skal straffes ligesaa fuldt,

som om han havde gjort en corporlig Eed i Synagogen.

Ogsaa hvor Lovene have hjemlet, at en skriftlig Be--

kræftelse under Eed træder istedetfor corporlig Eed

. (saasom i de udi Lovens 1— 4 3— 4 og Forordn. 3. Juni

1796 § 20 cfr. § 49 omhandlede Tilfælde), bliver det

under hiin Eed aflagte falske Vidnesbyrd aldeles at

straffe efter § 4 eller hvilkensombelst anden § i denne

Vor Anordning, som efter Tilfældets Beskaffenhed derpaa

er anvendelig.

7) Naar Mænd, som af Retten eller Ovrigheden

ere udnævnte til at afholde Syns-, Skjons- eller Taxa-

tionsforretninger, under Eed eller i udtrykkeligt Hen-

hold til en forhen aflagt Eed, svigagtigen og mod bedre

Overbeviisning afgive saadant Syn, Skjdn eller Taxa-

tion, blive de at behandle som falske Vidner. Begaaes

andre mindre strafværdige Misligheder af deslige Mænd,

blive de i Forhold til Forseelsens Grad at ansee i det

ringeste med simpelt Fængsel.

8) Hvor en Part har Adgang til at bekræfte sit

Udsagn med Eed, bliver han, saafremt den saaledes

aflagte Eed befindes falsk, at straffe lige med et falsk
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Vidne. Forsaavidt den af den interesserede Part selv 1840.

begaaede Meneed maatte være af en saadau Beskaffen- 15- April,

hed, at Nogen derved blev udsat for saadant Onde,
~'

som i § 3 er omhandlet, f. Ex. naar Nogen i Medfor

af Lovens 6— 17—10 beediger, at den Ting, der findes

i en Andens Værge, er ham frakommen imod hans

Villie, uagtet han frivillig har skilt sig ved Besiddelsen,

bliver han endog at straffe i Overeensstemmelse med
fornævnte §, hvorimod den almindelige Straf efter nær-

værende § bliver at formilde i de Tilfælde, hvor en

Part ved sin falske Eed ikke har villet paafore nogen

Anden et Retstab, men alene har villet frie sig selv

for et Onde, i hvilket Tilfælde Straffetiden efter Om-
stændighederne kan indskrænkes til 8 Maaneder.

9) Hvor Nogen udenfor egentlige Retssager har

at bekræfte Noget med sin Eed (f. Ex. hvor Eiendoms-

retlen over det Skib med Ladning, hvorfor Sdpasse

skulde udfærdiges, legitimeres ved Rhederiets Eed),

vil og den i § \ foreskrevne Straf være anvendelig

paa den, som ved slig Leilighed gjor sig skyldig i

Meneed. Dog kan Straffen under særdeles formildende

Omstændigheder nedsættes til 2 Aars Strafarbeide.

10) Skjondt denne Vor Anordning ikke i Almin-

delighed er anvendelig paa Misligholdelse af et edeligt

Lofte, men en saadan efter Beskaffenheden af den For-

brydelse, som deri indeholdes, maa ansees i Overeens-

stemmelse med de for samme givne særegne Love,

saa bliver der dog stedse ved Straffegradens Bestem-

melse, forsaavidt denne er overladt til Dommerens nær-

mere Skjon, at tage behdrigt Hensyn til den Krænkelse

af et edeligt Ltifte, som indeholdes i den begaaede

Pligtovertrædelse. 1 Særdeleshed skal under Iagttagelse

af de Lovbestemmelser, som ere givne angaaende for-

skjellige Arter af Forbrydelser, hvorved Vore Embeds-

mænd ville svige den Eed, som de have svoret Os,

Embedsfortabelse være den almindelige Straf for ethvert

forsætligt Brud paa denne Eed, forsaavidt ikke deri
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1840. maatte indeholdes en Forbrydelse, der efter Lovens

15. April. Forskrifter eller Grundsætninger kræver en endnu hbiere

Straf.

11) Den, som ved Trudsler, Lofter eller andre

Forestillinger har forledet en Anden til nogen af de i

de forestaaende Paragrapher omhandlede Forbrydelser,

straffes som om han selv havde begaaet samme. Men,

naar saadanne Midler ere anvendte, uden at dog den

tilsigtede Forbrydelse virkelig er bleven udbvet, vil en

forholdsmæssig mildere Straf finde Sted.

42) Hvor Strafarbejde i Overeensstemmelse med

denne Vor Anordning bliver at idomme Nogen paa 5

Aar eller kortere Tid, bliver samme, i Henhold til Vor

Forordning angaaende Straffen for Tyveri m. fl. For-

brydelser, dat. 11. April d. A., § 82, at udstaae i For-

bedringshuset. Men, hvor en længere Straffetid er for-

skyldt, bliver den Paagjeldende, hvis det er en Mands-

person, at hensætte i Rasphuset eller Fæstningen, men,

hvis det er en Qvindesperson, i Tugthuset, dog at Plak.

27. Februar 1827 iagttages i Henseende til Mandsper-

soner under 20 Aar.

43) Hvad de Forbrydelser angaaer, som, uden at

hore til de i nærværende Anordning omhandlede, dog

have Lighed med disse, vil det vel indtil videre for-

blive ved de hidlil for samme gjeldende Lovbud; men,

forsaavidt disse ikke have paabudt en aldeles bestemt

Straf, har Dommeren ved Straffegradens Valg dog til-

lige at tage tilbbrligt Hensyn til Grundsætningerne i

denne Vor Anordning.

14) Ligesom Sagens Natur og Lovens almindelige

Grundsætninger tilsige, at de Forbrydelser, for hvilke

Straffen er bestemt i nærværende Anordning, med

Undtagelse af de Tilfælde, hvor Straffen blot bestem-

mes til simpelt Fængsel, gjbre den Skyldige uværdig

til enhver Bestilling, der forudsætter offentlig Tillid,

saavel som til enhver hædrende Udmærkelse, og at i

Særdeleshed den, som er funden skyldig i Meneed,
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ikke kan komme i nogen Betragtning som Vidne, saa- 1840.

ledes skal en Saadan heller ikke nogensinde være be- 15. April,

rettiget til at afgjbre en Sag ved sin egen Eed, hvorimod
~-^~~^m~-

han i ethvert Tilfælde, hvor han ellers efter Loven

kunde værge sig med sin Eed, maa taale, at Sagen

afgjbres ved Modpartens Eed.

Hvorefter alle Vedkommende sig have allerund. at

rette. — Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjbbenhavn

den 15. April 1840.

Tilskipun, viovikjandi straffi fyrir falskan vitnisburo

og onnur meinsæri, m. m.

Eptir tilskipun af 24. Januarii 1838 gildandi fyrir Island,

meo f)eirri umbreytfng å nokkrum af feirn fari åkvbrouou

strbffum, sem nefndrar tilskipunar §§ 3 og 4 fyriskrifa.

Ver Christjån hinn ittundi <&c. G. V. : ab Oss, eptir

ab hafa tekio J)ær af Vorum triiu dbnsku umdæmastbndum

framsettu allraundirgefnustu hugleioingar yfir J)ab fyrir

t>au framlagba framvarp til tilskipunar, viovikjandi strafti

fyrir falskan vitnisburo og bnnur meinsæri m. m., i

uakvæmustu yfirveguu, allranåougasl hefir £6knazt ao

skipa sem fylgir:

1) Falsvottar skulu eptirleiois, l stabinn fyrir ab

dæmast eptir laganna -I. b6kar 43. kap. 9. art., setjast

til straffserfibis fra 4 til 10 ara. J>etta straff må heim-

førasl til sérhvers vitnis, sem {)annig hefir gjort falska

eibfesta skyrslu, ab pekkjanlegt sé, ab J)a& meb åsetn-

tøgi hafi vikib fra sannleikanum, hvort heldur sem svo

slendur å, ab ]pab hafi sagt sig ekki vita Jpab, sem samt
var kunnugt, ebur J>a& hefir sagt bbruvfsi fra ein-

hverju en t>ab er å sig komib, hvartil J>a& nåtturlega

og verbur ab reiknasl, ef nokkurt vitni falsklega segist

Vlta
l?
ao af eigin reynslu, er J)ab einungis hefir heyrt

abra segja, ån {)ess ab sii tru, sem vitnib um })ab hefir,

Se ti fra bægt strafifsins ålagi. Ei heldur getur su krfng-

XI. n. 88
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1840. umstæoa frelsab nokkurt vitni fra fyrrgreindu straffi, ab

15. April, J>ao ekki meb }>eim osannindum, 1 hverjum }>ab er sekt

orbio, hafi viljao skaoa neinn, en ab J>ab })aråm6ti hafi

låtib sig leiba af J)eim tilgångi, ab bægja skaba og éhappi

frå bbrum; alls égild er og su aTbotun, ab Ipab hafi

élitib {)å krfngumstæbu, meb li f I i ti til hverrar J>ab hefir

frå sannleikanum vikib, fyrir lftilvæga, {?ar J)ab er vitn-

isins 6fråvfkjanleg skyida, én nokkurs frekara tillits ab

segja hreinan sannleika og alls engu ab leyna. —
Annars eiga démaramir, J)egar J)eir mebtaka vitnanna

sk^rslu og taka J)au i eib, meb meslu umhyggju ab sorga

fyrir ab fråbægja dllum misskilnfngi ebur galeysi, er

kynni ab koma misjofnum vitnisburbi til leibar, og }>ar-

hjå sérlega ab gæta J^ess sem fyriskrifab er ( allrabæstri

tilskipun af 10. Aprilis 1833.

2) Vib straffsins nåkvæmari akvorbun å démarinn

ætib ab minnasl J)ess, ab sérhver falskur vitnisburbur

inniheldur gr6fa vanrækt Jjeirrar innilegu virbfngar, er

ber binni hæstu veru, hverrar heilaga nafn briikast til

6sanninda stabfestfngar, og ab J>etla afbrot J)arabauki

veikir måttarst61pa réttarins og réttlætisins viburhald i

mannlegu samfélagi. — Hinir vægari straffsmåtar eiga

ab brdkast {)egar svo stendur a, ab hinn seki var »

einhverju slfku sambandi vib J>ann malspart, fyrir hvers

skuld hann hefir ætlab ab leyna sannleikanum, ab J>ab

leiddi af ser mikilvæga freistlng til sliks afviks, ebur

{)egar vitnib hefir f)annig synt ostbbugleika i vitnisburbi

siuum, ab J>ar af megi sjést, ab |)ess åsetnfngur ura ab

vikja fré sannleikanum hafi verib mibur fastur og fu""

kominn. Yfirhofub å, vib akvttrbun straffsins timalengdar,

nåkvæmlegt til li t ab hafast bæbi tii J)eirra meir ebur

mibur skablegu afleibfnga, er vitnib gat vænt ab fylgj3

mundu hinum falska vitnisburbi, eptir hans åsigkorou-

Iagi, annabhvort tii ab firra almennfng ebur einstaka

manneskju \>eim bevisfng, meb hverrar hjalp sannleiki

og réttur eiga ab nå sinu gildi, ellegar til ab korna

ésannindum og 6rélti fram, svo og til ]?eirra meir ebur
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mibur kostgæfilegu uppåfinnfnga, eptir hverjum skyrslan 1840.

åtti ab lagast, eins og lika straung hegning a ab heim- 15. April,

færast til J)ess manns, sem hefir leibast låtib til falsks
^*

vitnisburbar af eigin gagni ellegar lyst til ab skaba.

3) Ef hinn falski vilnisburbur kynni geta stublab

til ab olla obrum nokkurs æru- ebur frelsis-tjéns, getur

straffib, eptir krfngumslæbunum, yfirstigib {>ab i § 1

åkvarbaba hæsta straff, jafnvel til æfilångs erfibis. En

sé så falski vitnisburbur framfærbur, er mibi til absak-

fella nokkurn fyrir dråpsverban misgjbrning, å hinn

seki, ef téb 6dæbi hefir utverkab daubadém yfir nokkruin

manni og {»ab slraff {)essvegna hefir å honum framkvæmt

verib, ab straffast eins og morbfngi, eins og Hka så,

sem å sifkan håtl hefir reynt til ab olla nokkrum dauba-

straffs, ån J>ess ab hafa getab fullnægt })essum vonzku-

fulla tilgångi, å samkvætnt laganna 6—6—22 ab ålitast

meb Iffsstraffi.

4) |>aråm6t må, eptir krfngumstæbunum, straffs-

tfbin åkvarbast nokkub vægar, en su, sem annars eptir

§ 1 er hin minnsta, ef hinn seki, eptir ab hafa gjort

falska eibfcsta sk^rslu, af sjålfsdåbum aptur kallar og

réltir hina sbmu. Jpegar hin sfbari apturkbllun frå-

bægir bllum J)eim skablegu afleibfngum, er af 6sann-

indunum kynnu hlotizt ab hafa, hvartil l>ab heyrir, ab

skynja megi, ab vitnisins afvik fra sannleikanum ekki

hafi rænt frå neinum nokkurri slfkri bevisfng, mebhverri

hann gæti varib sinn rétl, svo og J>egar krfngumslæb-

urnar annars mæla fram meb hinum seka, må slrafifs-

Mbin lækkast til åtta månaba.

5) Hafi nokkur gjort rånga skjrslu fyrir rétli, ån

t>ess ab stabfesta hana meb eibi, ålitist hann, eptir

malsins åsigkomulagi, meb fångelsis slraffi vib vatn og

braub, ab minnsta kosti i J>risvar sinnum fimm daga,

ellegar meb erfibis slraffi, allt til fjbgra åra. Harbari

straffsmåtar af J)vf kyni mega heimfærasl til hins seka,

ef hann hefir fylgt åbur åkvbrbubu, meb kappi og })ver-

lyadi vbrbu undirlagi ; ef hann af veiltum ebur lofubum

88*
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4840. åbata, ellegar og af iJLsku, hefir lålib leiba sig til ésann-

15. April, inda, en allra helzt ef hann meb ab Ijdga einhverjum

misgjbrnfngi å nokkurn mann hefir steypt honum l

fångelsi ebur abra mikilvæga 6lukku. J>egar kringum-

stæbunum er gagnstæblega varib, a mildari slraffsmåli

ab veljast. Ef hinn seki af sjalfs dåbum aplur kallar og

leibréttir sina an eibs gjorbu osonnu skyrsJu, å, jafnvel

[>egar kringumstæbunum anuars er svo varib, ab }>ær,

eptir åburskrifubu, gætu ollab skerpingu, straffib ab

åkvarbast meb limfeldni, og an slikra skerpandi kring-

umstæbna å {)ab jafnvel, eplir målsins åsigkomulagi,

einiingis ab åkvarbast til nokkrum sinnuin 5 daga

fångelsis vib vatn og braub, ellegar, J)egar kringumstæb-

urnar mæla sérlega frani meb J>eim seka, til einfalds

fångelsis.

6) Eins og fullt straff fyrir falskan vitnisburb

eins vel er heimfæranlegt til {>eirra, sem i krapti sinna

truarbragba eibfesta sioa skyrslu a annan hått, en Joann

sem sibvanalega er fyriskrifabur i Jbgunum, J)egar hin

J)annig stabfesta skyrsla préfast l'olsk ab vera, svo å og

lika, meb tilliti til J)ess tilfellis, hvar einhver så, er

fylgir Méiseslaga truarbrbgbum, å J)eim stab, hvarhvorki

er neitt samkundumusteri né neitt å likan hått lagab

bænahiis, framfærir sinn vitnisburb å J>ann 1 tilskipun-

inni af 45. Septembr. 4747 § 4 4 fyriskrifaba måta, hib

sama ab gilda sem J)ar er fyriskril'ab J)arum, ab ef hans

sdgusogn finnst lygi ab vera, hann på samt stralfist fullt

eins hart, og hann hefbi likamlegan eib gjort i sam-

kundumusterinu. Ogsvo {>egar login heimila {>ab, ab

skrifleg stabfesting, undir eib, komi i stabinn fyrir lik-

amlegan eib (svo sem i J^eim i laganna 4— 13— 44 og

tilskipun af 3. Juni 4796 § 20, sbr. § 19, umgetnu til-

fellum) å så undir slikan eib framborni falski vitnis-

. burbur bldiingis ab straflåst eptir § 4 ebur hverri helzt

grein Jpessarar Vorrar tilskipunar, sem eplir tilfellisins

åsigkomulagi er heimfæranleg j^artil.
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.7) Ef menn, sem af réttinura e&ur yfirvaldinu eru 1840.

skikka&ir til ab halda skobunar-, alits- ebur virbingar- 15. April,

gjbr&ir, undir eib e&ur meb dl{>rykkilegri sk^rskotan til

eibs nokkurs, er åbur hefir unninn verib, sviksaralega

e&ur m6t betri sannfærfng fremja slfka sko&un, ålit e&ur

vir&fogargjorb, eiga J>eir ab sæta scJmu mebferb sem

folsk vitni. Gjdri J)esshåttar menn sig seka i mibur

straffsverbum afbrotum, eiga J)eir, ab minnsta kosti, ab

dæmast til einfalds fångeisis.

8) |>egar nokkrum målsparti leyfist ab stabfésta

sinn framburb meb eibi, å hann, ef så {)annig gjor&i

eibur finnst falskur ab vera, ab straffast eins og fals-

voMur. Ab svo miklu leyfci ab {)vf af hluta&eiganda måls-

parti framda meinsæri kynni ab vera }>annig varib, ab

nokkrum parmeb hleyptist i sUkan vanda, sem i § 3 er

um getib, t. d. ef nokkur i mebhaldi laganna 6—47— 10

eibfestir, ab einhver hlutur, sem finnst i annars manns

vbrzlum, sé fra ser kominn ån sins vilja, {)6tt hann g6b-

viljuglega hafi hafnab hlutarins umråbum, å hann jafn-

vel ab straffast samkvæmt fyrrnefndum §, hvaråmét hib

almenna straff eptir nærværanda § å ab mildast f J>eim

tilfellum, hvar målsparturinn meb sfnum falska eibi ekki

hefir ætlab ab orsaka bbrum neitt réttarljén, heldur ein-

ungis viljab frfa sjålfan sig ur einhverjum vanda; )>egar

svo stendur å, må straffstibin, eptir kringumstæbunum,

takmarkast til 8 månaba.

9) pegar nokkur, fyrir utan eiginleg {nngamål, å

ab stabfésta nokkub meb sfnum eibi (t. d. J>egar eignar-

réttur til kaupskips meb farmi, hverju sj6passar eiga

ab veitast, sannast meb rei&arans eibi) å Hka {>ab i § 1

fyriskrifaba straff ab vera heimfæranlegt til J>ess, sem

vib slika hentugleika gjbrir sig sekan i meinsæri.

Samt må straffib, })egar kringumstæburnar eru sérlega

mildandi, lækkast til tveggja åra straffserfibis.

10) |)6tt J)essi Vor tilskipun ekki almenntsé heim-

færanleg til misjafnrar uppfyllingar eibfests loforbs, en

slik hegbun, eptir åsigkomulagi J>ess afbrots, sem J>arf
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1840. er innifalib, verbi ab ålitast sarakvæmt {)eim })arum lit-

15. April, gefnu sérlegu logum, svo a démarinn samt jafnan, vib
~-^~v~*^~'

straffsmålans åkvorbun, ab svo miklu leyti hiin sezl til

hans nåkvæmara ålits, ab hafa viburkvæmilegt tillit til

t>eirrar krenkingar eibfests loforbs, sem innifalin er i

J>eirri skyldunnar yfirtrobslu, sem ^annig er framin.

Sérflagi å, vib abgæzlu J)eirra lagaboba, sem utgefin

eru um ymislega misgjtirninga, hvarmeb Vorir embættis-

menn vilja rjiifa J)ann eib, er J)eir hafa Oss svarib, em-

bættismissir ab vera hib almenna straff sliks meb åsettu

råbi framins eibrofs, ab svo miklu leyti Jjarf ekki inni-

felast misgjcirningar, sem eptir laganna forskriptum ebur

-grundvallarreglum litheimta enn frekara straff.

4 4) Hver, sem meb hotunum, loforbum ebur obrum

forttflum hefir lokkab annan mann til nokkurs af J)eim

i åburskrifubum greinum umtdlubu afbrolum, å ab straffast

eins og hann hefbi framib [)au sjalfur. En {)egar slikum

mebolum hefir verib vib komib, ån })ess ab hib tilmibaba

afbrot hafi framib verib, å vægara straff, eptir réttri til-

tolu, ab å leggjast.
#

12) £egar einhver, samkvæmt J)essari Vorri til-

skipun, å ab dæmast til straffserfibis i 5 ar ebur styttri

tib, å binn seki, f tilliti til Vorrar tilskipunar vibvikjandi

straffi fyrir *f)j6fnab og fleiri misbrot, dagsettri 11. Aprilis

|>essa ars, § 82, ab sæta J)vi i forbetrunarhusinu. En

Jaegar lengri straffstib er verbskuldub, å hinn seki, sé

hann karlmabur, ab setjast i rasphusib ellegar i fest-

inguna, en sé J>afe kvennmabur, i tugthusib,
J)6 svo, ab

opib bréf af 27. Febr. 1827 abgætist, meb tilliti til karl-

manna, sem eru yngri en tvitugir.

43) Vibvikjandi J>eim afbrotum, sem ån t>ess ab

heyra til J>eirra i nærverandi tilskipun umskrifubu, samt

nokkub likjast }>eim, eiga })au hingabtil })arum gildandi

lagabob fyrst um sinn ab standa; en, ab svo miklu leyti

J>au ekki hafa uppåbobib eitthvert fullkomlega tiltekib

straff, å démarinn, ^egar hann åkvarbar straffsmåtann,
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viourkvæmilega ao gæta ao grundvallarreglunum i |>essan 1840.

Vorri tilskipun.
15. April.

44) Eins og malsins eoli og laganna alraennu

grundvallarreglur åskilja, ao ]?au misbrot, fyrir hver

straff er åkvaroao i nærverandi tilskipun, ab undauteknum

f)eim tilfellum, hvar stral'fio einungis akvaroast til ein-

falds fångelsis, gjori hinn seka 6verougan til nokkurs

J)ess umbo&s, er krefur opinbers Irunaoartrausts, og Hka

til hvers eins sérlegs viroi'ngarmerkis, og ab sérilagi så,

sem fundinn er ab meinsæri, ekki megi takast til nokkurs

ålils sem vitni — svo må heldur ekki slikur mabur

nokkurn tfma hafa rétt til ab utkljå nokkurt mål meb

sjålfs sins eibi, bvaråm6t hann, i hverju J>vf tilfeJli, hvar

hann annars, eptir logunum, hefbi mått verja sig meb

eibi, hlytur ab [>ola, ab m6tpartsins eibur skeri lir

^rætunni.

Hvareptir allir hlutabeigendur ser allraundirgefnast

hegba eiga. Gefib i Vorum konunglega abseturstab Kaup-

mannahofn J>ann 15. Aprilis 4 840.

Kongelig Resolution ang. Udredelse af de til 15. April.

Forsamlingen af islandske Embedsmænd i Reykjavik

medgaaede Omkostninger, samt Trykningen af

sammes Forhandlinger. Khavn den 15. April

1840. — Canc. 3. Depart. Forestill. 1840, Nr. 43. see

Canc. Skriv. 25. April 1840.

Kongelig Resolution ang. videnskabelig Under- 17. Aprii

stfittelse for Distriktslæge Haalland paa Vest-

mannoerne. Khavn den 17. April 1840. —
I Forestilling 15. April afgiver Directionen for Fonden ad usus

publicos, ifolge kongl. Befaling i Reskr. 31. Marts, Erklæring

over et Andragende fra den som Distriktslæge paa Vestmann-

b'erne ansatte Andreas Iversen Haalland om en Understbttelse

til Anskaffelse af de fornødne Apparater til naturvidenskabe-

lige Undersøgelser, navnlig et Udvalg af de didhOrende natur-
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1840. videnskabelige Værker, samt Mikroskop, Tnjections-Spriiite med.
m̂ mm^- Tilbehor, Glas o. s. v., hvilket Directionen anbefaler, erin-

.
April.

(3ren^ e 0ITlj a j- fle { Grenland ansatte Læger havde erholdt

200 Rbd. i lignende Oiemed. — Documenter henhørende til

Fonden ad usus publicos, Journ. 10, Nr. 296.

Vi ville allernaad. have Dislriktschirurg paa Vest-

manntfe under Island, A. J. Haalland, bevilget i ind-

bemeldte Oiemed en Understottelse af 200 Rbd. af

Fonden ad usus publicos. — Kjobenhavn den 17. April

4840.

is. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Betaling af en Kirkes

Gj æld til en fratrædende Beneficiarius. Rhavn

den 18. April 1840. — Cancl.Depart.Brevb.l840,

Nr. 1419.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. have i behagelig

Skrivelse 12. Februar d. A. henstillet til Cancelliet,

om ikke den forhenværende Præst i Hbskuldstade,

Provst Petersen, maatte af Eftermanden i Kaldet suc-

cessive godtgjbres hans Tilgodehavende hos Hoskuld-

stade Kirke med det aarlige Overskud af dens Ind-

tægter, dog saaledes, at denne Gjæld ikke skal paa-

hvile Kirken længere end i 3 Aar, at regne fra Fardag

-1839.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst tilmelde

Dem, til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse, at herimod ikke haves Noget at erindre, i Be-

tragtning af Omstændighederne. Forbvrigt ansees det

for rettest, at der for Fremtiden i slige Tilfælde tages

den fornbdne Reservation i Vacancen med Hensyn til

den Godtgjorelse, som Eftermanden maatte ansees pligtig

at tilsvare. — Det kgl. Danske Gancellie den 18. April

4840.
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- *840.

skoppen over Island, ang. Afbetaling af en Kirkes uTa^T
Gjæld til en afdod Beneficiarius's Bo. Khavn

den 18. April 1840. — Canc. 1 . Depart. Brevb 1840,

Nr. 1420.

Hr. Stiflamtm. og Deres Hbiærv. have ved behage-

lig Betænkning 23. Septbr. f. A. tilstillet Cancelliet til

Afgjdrelse en Ansbgning fra afgangne Præst til Ripur

inden Skagefjords Syssel Hannes Bjarnesens Enke,

Sigridur Jonsdatter, om, paa en eller anden Maade at

erholde Erstatning for den Gjæld af 240 Rbd. S. M.,

som Ripur Kirke, efter at den i 1838 er bleven op-

bygget af hendes Mand, nu staaer i til hans efterladte

Stervbo. ™
1; ° '

.

Efter at Cancelliet i denne Sag har brevvexlet med

det kgl. Rentekammer, skulde man tjenstligst tilmelde

Dem til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse: at det ikke kan bevilges, hvorpaa der i An-

sbgningen er andraget, at Supplikantinden, for at er-

holde sit Tilgodehavende, fortsætter Administrationen

af Kirkens Indtægter, saaledes at Overskudet, efter at

hun havde udredet Kirkens nødvendigste Udgifter, til-

falder hende til Afdrag paa Gjælden; hvorimod det bi-

faldes, under Forudsætning af at Reservation i saa

Henseende er tagen ved Kaldets Besættelse, at en billig

Erstatning efter Hr. Stiftamtm/ og Deres Hbiærv. 1 nær-

mere Bestemmelse tillægges hende af Kirkens aarlige

Portions -Overskud. — Det kgl. Danske Gancellie den

18. April 1840.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over is. April.

Island, ang. Udstedelse af Auctionsskjode, samt

Beregning af Halvprocento-Afgiften m. v. Khavn.

ii
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1840. den 18. April 1840 1
. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr.

io i^-i noo.
18. April.

Grosserer P. C. Knudtzon har i et hertil ind-

kommet Andragende af 10. Februar sidsti. paaanket, at

Land- og Byfoged Gunnlogsen deels har under \ 5. Juni

f. A. udstedt Auctionsskjbde til ham og Kjobmand C.

Wiibroe i Forening paa det Handelshuset Weil & Ger*

sons Fallitbo forhen tilhorende Etablissement i Reikevig,

uagtet Wiibroe ved Transport af 29. Marts næstforan

har overdraget ham sin Andeel, deels har affordret ham

Halvprocento- Afgiften efter Forordn. 8. Februar 18-10

af hele Kjobesummen for bemeldte Etablissement,

10,000 Rbd. r. S., endskjftndt under Salget var ind-

befattet ikke alene de til Salget horende Bygninger,

men ogsaa Handelens Varelager m. m.

Efterat Kammeret i Anledning heraf har brev-

vexlet med det Danske Gancellie, skulle vi ikke und-

lade herved tjenstligen at tilmelde Hr. Stiftamtman-

den til videre Bekjendtgjbrelse for Landfoged Gunn-

logsen, at Grosserer Knudtzon med Hensyn til den

foregaaende Transport maa have Adgang til at fordre

AuctionsskjOdet udstedt til sig alene, men at derimod

Halvprocent-Afgiften er ret beregnet af den hele under

Eet stipulerede Kjtibesum for samtlige under Salget af

fornævnte Handelsetablissement indbefattede Gjenstande.

I Overeensstemmelse hermed have vi under Dags Datum

tilskrevet Grosserer Knudtzon det Fornodne. — Rente-

kammeret den 18. April 1840.

25. April. Cancellie-Skrivelse til Forsamlingen af islandske

Embedsmænd i Reykjavik, ang. Udgifterne ved

Forsamlingen og Trykningen af dens Forhand-

linger. Khavn den 25. April 1840-. - Resoi. i

Rentek. Skriv. 15. Decbr. 1838.

2
) Canc. Skriv. 14. Decbr. 1841.
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Canc. 3. Depart. Forestill. 1840, Nr. 43. - Canc. 3. Depart. 4840.

Breve 1840, Nr. 1764—1766. Jfr. Ti&indi fra nefndarfundum 25. April,

islenzkra embættismanna 1839, S. 54- -60, 171— 177. —*~-s^—-

Efter at have modtaget Forsamlingens under 2. Juli

f. A. afgivne Betænkning om, hvorledes de Omkost-

ninger kunne være at tilvejebringe, som i Anledning

af dens Moder medgaae i Diætpenge til dens Medlem-

mer og Betaling til Protokolfbreren, har man desan-

gaaende corresponderet med det kongl. Rentekammer,

der i sin over Sagen afgivne Betænkning har erklæret

sig enigt med Gancelliet i, at saavel de ovennævnte

Omkostninger, som samtlige ovrige ved Forsamlingen

foranledigede Udgifter passende kunne paalignes de

islandske Amters Repartitionsfonds, idet Kammeret har

tilfbiet, at Ligningen rettest antages at kunne skee efter

Losegodstiendens Capital for hvert Amt, ifblge hvilken

Fordeling efter Middeltallet af Losegodstiendens Capital

i 5 Aar Sonder-Amtet vilde have at udrede 2
/6, Vester-

Amlet 1
/g og Nord- og Oster -Amtet 3

/6 af de omhand-

lede Omkostninger.

1 Overeensstemmelse hermed har man nedlagt

allerund. Forestilling, idet man i Forbindelse dermed

har foredraget Hans Maj*. Kongen den af Forsamlingen

under 12. Juli f. A. indgivne Forestilling, hvori der

andrages paa, at det maa tillades dem af dens Med-

lemmer, som den dertil maatte udnævne, under For-

mandens Tilsyn paa privat Bekostning i det islandske

Sprog at bearbeide og ved Trykken bekjendtgjore Ind*

holdet af Forsamlingens Forhandlinger, og det har der*

efter behaget Hans Maj 1
, under 15. dennes allern. at

resolvere saaledes:

{t
Vi bifalde allern., at de Omkostninger, som med-

gaae i Anledning af den ved allerhoieste Resolution af

22. August 1838 allern. befalede Forsamling af Embeds-

mænd i Reikevig, blive at paaligne de islandske Amts-

repartitionsfonds til Udredelse efter Losegodstiendens

Capital for hvert Amt. Saa bifalde Vi og, at bemeldte
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1840. Forsamlings Forhandlinger ved et af sammes ovrige

rT^T^T, Medlemmer dertil udnævnt Medlem, under Formandens
25. April.

,

'

Tilsyn og paa privat Bekostning kundgjdres ved Trykken

i det islandske Sprog, dog at Formanden, naar Skriftet

er trykt, har at tilstille Vort Danske Cancellie nogle

Exemplarer af samme, tilligemed en dansk Oversættelse

i Manuskript".

Hvilken allerhoieste Resolution man ikke skulde

undlade herved tjenstligst at meddele. — Det kongel.

Danske Cancellie den 25. April 4 840.

25. April. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Udgifter ved Forsamlingen af islandske

Embedsmænd i Reykjavik. Khavn den 25. April

1840. — Canc. 3Depart. Breve 1840, Nr. 1764—66 (Jblank

i Brevbogen).

Idet man herved meddeler Approbation paa den

i Hr. Stiftamtmands behagelige Skrivelse af 15. August

f. A. omhandlede Indbetaling af 32 Rbd. r. S. til Liin-

ning af tvende Extraskrivere i 5 Dage og Anskaffelse

af 2 Protokoller, Skrivematerialier m. v. til Forhand-

lingerne af den ved allerhoieste Resol. af 22. August

1838 befalede Forsamling af Embedsmænd i Reikavig,

skulde man tjensll. tilfoie, at disse Udgifter ville blive

at afholde i Overeensstemmelse med den bemeldte

Forsamling under Dags Dato communicerede allerhoieste

Resolution af 4 5. dennes. — Det kgl. Danske Cancellie

den 25. April 4840.

25. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Leiermaals-Forseelser og deres Efter-

givelse. Khavn den 25. April 1840. - Canc. 3.

Depart. JBrevb. 1840, Nr. 1763.

I Anledning af Hr. Amtmands Skrivelse af 34. De-

cember f. A., hvori De andrager paa, at det, i Henhold
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til de i Gane. Skriv. 3. Septbr. 1805, cfr. Canc. Skriv. 1840.

3. Mai 1823 indeholdte Bestemmelser, maa for Island"^"^^
4u# April-

udtrykkelig fastsættes, at den, der 3 Gange har for-

seet sig i Leiermaal med forskjellige Personer, bliver

at fritage for Straf, naar samme enten */4 eller V« Aar

efter at den sidste Forseelse er begaaet har indladt

sig i Ægteskab med den, med hvem Forseelsen er be-

gaaet, skulde man herved tjenstl. tilmelde Dem, at de

ovenanførte Cancellie-Skrivelser ikke kunne ansees an-

vendelige i Island, men at, naar vedkommende Ovrig-

hed maatte finde, at i Tilfælde af den ovennævnte Be-

skaffenhed Omstændighederne tale for Straffens Efter-

givelse, bor den desangaaende indkomme med særlig

Forestilling. — Det kongel. Danske Cancellie den 25.

April 4 840.

Kongelig Resolution ang. naturhistorisk Sti- 27
-
APriL

pendium for Jonas Hallgrimsson. Rhavn den

27. April 1840. — J Forestilling 15. April anbefales et

Andragende fra Cand. Jonas Hallgrimsson, som sBgte For-

længelse af det ham ved kgl. Kesol. 6. August 1836 1 bevilgede

Stipendium til Naturvidenskabernes Dyrkelse, overensstem-

mende med kgl. Resol. 23. Januar 1817. — Sager heftende til

Fond. ad usus publicos Journ. 10, Nr. 263.
•

%

Vi ville allern. have bevilget, åt Stud. juris Jonas

Hallgrinisen endnu for eet Aar maa nyde den ham af

Fonden ad usus publicos tillagte temporaire Under-

støttelse af -1 50 Bbd. til hans naturvidenskabelige Stu-

diers Fremme. — Kjbbenhavn den 27. April 1840.

Bekj endtgj oreise fra Stiftamtmanden over Is- 28. April,

land, C. E. v. Bardenfleth, ang. Kong Christian

den Ottendes Tronbestigelse. Islands stiftamtshus

deil 28. April 1840. — Bekjendtgjort som Anits-

') see Skrivelse 26. August 1836.
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\ 840. skrivelse i Skaptafells og Rångårvalla Sysseler 1840. — Ori-

28. April, ginal -Aftryk paa et Blad i Qvarto.

Sii sorgarfregn er komin hér til lands meb kaup-

forum lir Danmbrk, ab vor åstsæli konungur, Fribrik

hinn Sjdtti, sé leiddur lir |>essum heimi J)rioja dag De-

cember-månabar næstlibib år.

Kristjån konungur Attundi settist jafnskj6tt ab rfki

febra sinna, og hefir hann samdægurs f opnu bréfi birt

sinn allrahæstan vilja, ab bil opinber stbrf skuli fara

fram jafnt og åbur, samkvæmt {)eim um J)ab efni allra-

nåbugast utgengnu tilskipunum, sem og, ab allir af enum

hasæla konungi sellu ellegar stabfestu embætlismenn,

skuli ab svo stbddu halda éfram ab gegna embættis-

stbrfum Jbeirra, eptir \>eim holluslu-eibi, er J>eir åbur

hbfbu unnib koniinginum.

pessu næst hefir kontfnginum allranabugast J)6knazt

ab gefa mer til vitundar i bréfi til min af 26. Marts

seinastl., ab kærleikur hans konringlegu hålignar nai til

Islands innbiia, eigi sfbur en til hans annara kæru og

tnilyndu fcegna; og })areb Islendingar séu vegna fjær-

stbbu J)eirra ymsum vankvæbum bundnir, og J)urfi J>vf,

ef ske mætli, enn nåkvæmari umhyggju en abrir fyrir

velferb })eirra, J)å skuli J)eir ei heldur fara hennar å

mis af halfu hans Konunglegu håtignar, er jafnframt

vili veita verbuga åheyrn frumvbrpum |>eim iandinu

til heilla, er sii nefnd embættismanna, sem i Reykjavik

allranabugast er tilskipub, kunni å sfnum tima ab bera

fram fyrir skbr hans håsætis. Loksins hefir hans Kon-

tinglega håtign allranabugast bobib mér ab heita ollu

landsfélkinu, ab hann vili vera [>eim mildirfkur og gébur

koniingur.

fessu komingsins allranåbugasta bobi fullnægi eg

nu allraundirgefnast, meb J>vi ab auglysa }>ab, sem ab

framan er skrifab, fyrir bllum almenningi.

Islands stiptamtshusi })ann 28. April 1840.

Bardenfleth.
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- -1840.

skoppen over Island, ang. nyt Oplag af den gamle
2
^t^

islandske Eirkesangbog eller Graduale. Khavn

den 28. April 1840. — Canc. 1. Depart. Brevb. J840,

Nr.. 1669.
.

1
:

'
", Z /•

:

'
'

*

'^^^^^m-^ ' fs

Hr. Stiftamtm. og Deres HcJiærv. have med behage-

lig Skrivelse af 17. Februar sidsti. indsendt til Cancel-

liet et Andragende fra en her i Staden sig opholdende

islandsk Studerende, Sigurd Gissursen, hvori han har

forespurgt om, hvorvidt der kunde være Noget til Hin-

der for, at islandske Studenter her i Staden besbrgede

et nyt Oplag af den ældre islandske Psalmebog, Gral-

lari kaldet, i alt Fald saafremt Forpagteren af det is-

landske Stiftsbogtrykkerie ikke i Lobet af nærværende

Aar vilde besorge den paany aftrykt. Med Andragendet

er fulgt en af Forpagteren af det islandske Stiftsbogtryk-

kerie i Sagen afgiven Erklæring, hvori han har protesteret

imod, at nogen Anden end Stiftsbogtrykkeriet meddeles

Tilladelse til paany åt oplægge den nævnte Psalmebog,

og i all Fald, for at conservere Stiftsbogtrykkeriets For-

lagsret, har erklæret sig villig til ved forste Leilighed

selv at foranstalte el nyt Oplag af samme trykt i

Stiftsbogtrykkeriet.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. have yttret, at

De antage, at Foranstaltningen af et nyt Oplag af den

ommeldte Psalmebog baade for Tiden er unddvendig,

og, navnlig med Hensyn til den islandske Almues

Vedhængen ved ældre Skrifter, kunde modvirke Ud-

bredelsen af den ifdlge allerhbieste Reskr. af 22. Juli

1796 udarbeidede nye islandske Psalmebog, som ifblge

Cancelliets Skrivelse til den daværende Biskop over

Island af 10. Juli 1802 maa, dog uden Tvang, indfdres

ved den offentlige Gudstjeneste overalt i Island.

Foranlediget heraf skulde man, ved at tilmelde Hr.

Stiftamtm. og Deres Hdiærv., at det efter det ommeldte

allerhbieste Reskr. af 22. Juli 1796 ikke kan være til-
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4840. ladt, hvor ddn nye Psalmebog engang er indfort, atter

28^ApriT
aL *nc^ re ^ea 8am ^ e

>
tjensLl. anmode Dem om at ind-

hente og hertil indsende Erklæring fra Forpagteren af

det islandske Stiftsbogtrykkerie, om han desuagtet paany

vil oplægge den gamle Psalmebog. — Det kgl. Danske

Cancellie den 28. April 1840.

29. Aprii. Kongelig Resolution ang. Sagefaldskassernes

Henlæggelse til Justitskassen. Khavn den 29.

April 1840. — I Rentekammerets Forestilling 21. April

bemærkes, at Roeskilde Stænderforsamling 1835 havde, i An-
x

ledning af det den forelagte Udkast til Forordning om Crimi-

nalvæsenet paa Island, blandt Andet henstillet, at de ved Reskr.

25. Juli 1808 § 4 oprettede Sagefaldskasser maatte blive op-

hævede, deres Beholdninger indbetales i Justitskassen og det

i Plak. 4. Mai 1778 § 3 ommeldte Vrag i Fremtiden tilfalde

sidstnævnte Kasse. Bestemmelser herom optoges i Forordn.

24. Januar 1838 § 17 og § 11, dog at det i den førstnævnte §

forbeholdtes at bestemme, hvorledes der skulde forholdes med

Sagefaldskassernes Beholdninger og med de ftvrige Indtægter,

der hidtil havde tilfaldt samme.

Rentekammeret ansaae det i og for sig for mest conse-

quent, at Beholdningerne faldt tilbage til deri kgl. Kasse. De

Indtægter, hvorved de vare fremkomne, tilkom nemlig op-

rindeligen den kgl. Kasse, og indtil i Aaret 1736 aflagde hver

. Sysselmand aarlig Regnskab for hans Distrikts Vedkommende

saavel for uvisse Indkomster af Leiermaals- og andre Boder,

som af Drivfisk og Tammer. — Ved Resol. 26. Marts 1736

tillagdes Sysselmændene disse Indtægter — forbrudte Hoved-

eller Boeslodder, strandede Skibe og arvingslost Gods und-

tagen — mod en vis aarlig Afgift til den kgl. Kasse. Denne

Forandring var kun en forandret Oppebtfrselsmaade, thi saavel

efter som f&r forudsættes disse Indtægter at tilkomme den kgl.

Kasse. Ved Reskr. 25. Juli 1808 tillagdes de nævnte Ind-

tægter Sagefaldskasserne, og den derfor bestemte Afgift bort-

faldt til den kongl. Kasse. Man kunde saaledes sige, at den

kgl. Kasse renoncerede paa Anvendelsen af de nævnte Ind-

tægter, saalænge de maatte være nbdvendige til de ved Reskr.

1808 bestemte Udgifter, men naar denne Anvendelse ikke
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længer ansaaes fornoden, vilde den kgl. Kasses Ret selvfølgelig 1840.

indtræde paany. Men for det Tilfælde, at Kongen vilde re- 29. April,

noncere paa denne Indtægt, havde Rentekammeret indhentet—
de fornbdne Betænkninger fra Amtmændene i Island.

Af disse havde Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet, Thor-

arensen, foreslaaet, at Sagefaldskassernes Beholdninger i dette

Amt maatte anvendes til at betale Repartitionsfondens Gjæld

til Justitskassen, samt at det Overskydende derefter maatte

deles mellem Repartitionsfonden og Fattigvæsenet i de mest

trængende Distrikter der i Amtet. Derimod havde Amtmand
Thorsteinson og Stiftamtmand Bardenfleth stemt for Justits-

kassen, og denne Sidste navnlig bemærket, deels at Justits-

kassen, hvis ældre Beholdning vel var 3,070 Rbd., i den

senere Tid havde en Underbalance af over 900 Rbd., der vilde

fordges ved de nu forøgede Udgifter, deels at, da Repartitions-

fondene ikke have den Bestemmelse at oplægge Capitaler,

vilde Folgen af Henlæggelsen til disse Fonds kun blive, at

• disse Summer vilde blive forbrugte, for at undgaae at paalægge

Amtets Beboere flere Byrder. Men denne Lettelse vilde kun

være forbigaaende. Til denne Anskuelse slutter Kammeret

sig, idet det bemærker, at Sagefaldskassernes Beholdninger,

forsaavidt de vare indsatte til Forrentning i den islandske Jorde-

bogskasse, belbb sig til 3000 å 4000 Rbd. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1840 B, Nr. 213. Algreen - Ussings Reskript-

samling 1840, S. 102.

Vi tillade allernaad., deels at de ifølge Forordn, af

24. Januar 1838 ophævede islandske Sagefaldskassers

Beholdninger afgives til den islandske Justitskasse, deels

at de hine Kasser tillagte Indtægter for Fremtiden ind-

flyde i bemeldte Justitskasse, saaledes som allerede

ved fornævnte Anordning er bestemt med Hensyn til

Boderne for Losagtighedsforseelser. — Kjobenhavn den

29. April 1840 \

') Denne kgl. Resolution er communiceret Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, samt det Danske Cancellie, ved

Rentekammer -Skrivelser 9. Mai 1840. Isl. Copieb. 13,

Nr. 1515-1518.

AT. li. 39
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4840. Rentekammer - Skrivelse til det Danske Can-

[J^L cellie, ang. Sporgsmaalet om Udvidelse til Island

af nogle almindelige Lovbnd fra Aarene 1835 til

1838. Khavn den 2. Mai 1840. — Rentek. hi.

Copieb. 13, Nr. 1461.

Ved behagelig Skrivelse af 25. Februar sidsti. har

det kgl. Danske Gancellie forlangt Kammerets Betænk-

ning i Anledning af, at den ved allerhbi. Resolution af

22. August 1838 befalede Forsamling af Embedsmænd

i Reykjavik har i hosfolgende Skrivelse foreslaaet, at

efternævnte af de i Aarene 4 835— 1838 incl. igjennem

velbemeldte Gollegium for Danmark emanerede Anord-

ninger maatte med de fornodne Modificationer gjbres

anvendelige i Island, nemlig:

1) Plakat af 2. November 1836, angaaende Ud-

videlse af Udpantningsretten. — 2) Forordningen af

28. Decembr. 1836, angaaende hvad der i Strandings-

tilfælde skal iagttages. — 3) Plak. af 1. Marts 1837,

hvorved de hidtil gjeldende Bestemmelser om Kirkers

Salg forandres. — 4) Plak. af 1. Novbr. 1837, inde-

holdende nogle nærmere Bestemmelser i Forordn, af

27. Septbr. 1799 om Trykkefrihedens Grændser; samt

— 5) Cancellie-Plakat af 25. Febr. 1837, hvorved den

kgl. Resolution af 4. Oktbr. 1799 kundgjbres.

Og har Forsamlingen derhos indsendt Udkast til

de forandrede Anordninger, som for Islands Vedkom-

mende skulle træde istedenfor de under Nr. 1 og 2

nævnte, ligesom Forsamlingen ogsaa har formeent, at

istedenfor Forordningen af 16. Novbr. 1836, angaaende

en fremtidig Afsoning af Boder og visse andre Penge-

forpligtelser, hvilken Anordning er uanvendelig i Island,

den 9. § i Forordn. 24. Januar 1838 kunde udvides

til at gjelde for private Boders Afsoning, og i Særde-

leshed for Afsoningen af Alimentationsbidrag.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstl.
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at melde, at Kammeret tiltræder de af det kgl. Danske 1840.

Cancellie gjorte Bemærkninger ved det indsendte Ud- 2. Mai.

kast til en Plakat for Island angaaende Udvidelse af

Udpantningsretten og nærmere Bestemmelse af Frem-

gangsmaaden ved Udpantninger. — I Henseende til

Udkastet til en Forordning for Island, angaaende hvad

der i Strandingstilfælde skal iagttages ad § 6, hvorom

velbemeldte Gollegium har bemærket, at det har været

ulige Meninger underkastet, om ikke det i Forordn, af

28. Decembr. 1836 antagne Maximum for Bjergelønnen

ikke ogsaa bor gjøres gjeldende i Island, maa Kam-

meret, med Hensyn til de Vanskeligheder, det Locale

medfører for Indbjergning af strandet Gods, vel ansee

det for betænkeligt, at fravige Bestemmelserne i Ud-

kastet, i hvis Følge Bjergelønnens Størrelse bliver at

fastsætte af Amtmanden, eller i hans Fraværelse af

Sysselmanden, men det kunde dog maaskee i den nye

Anordning indskjærpes disse Embedsmænd, at de kun

naar Bjergningen havde været forbunden med ualminde-

lig Fare og Besværlighed, burde overskride det ved

Anordningen af 28. Decbr. 1836 bestemte Maximum.

Angaaende § 15 formener Kammeret, at det ganske

kunde forbigaaes at afgive Bestemmelse om, at Syssel-

manden kan lade mode ved Fuldmægtig, deels for at

gjøre det saameget mere bindende for ham selv at

give Mode, deels fordi det fblger af sig selv, at Syssel-

manden i Forfaldstilfælde nødsages til at lade sin Fuld-

mægtig mode, og er Kammeret iovrigt enigt i de af

det kongel. Danske Cancellie ved Udkastet gjorte Be-

mærkninger.

Forsaavidt det kongel. Gollegium maatte finde det

passende, at den 9. § i Forordn, af 24. Januar 1838

udvides til at gjelde for Afsoning af private Boder og

Alimentationsbidrag, da maa Kammeret derved i Hen-

hold til sin Skrivelse af 12. Novbr. 1836 alene be-

mærke, at det var ønskeligt, at Fængselsstraffen kunde

89*
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1840. blive indfort overalt i Island, istedenfor den nu bruge-

-T^v/T7 ^8e Strafifemaade med Pidskning. — Hvad de ovrige

Anordninger angaaer, da er, efter det kgl. Danske Can-

cellies Ytlring i fornævnte Skrivelse, Plak. af 25. Febr.

1837 oversat paa Islandsk og Plak. af 1. Novbr. 1837 *

ligefrem anvendelig der i Landet, ligesom Kammeret
j

heller ikke kan have Noget imod, at en Bestemmelse
\

udvirkes, hvorved det bliver Sysselmændene paalagt,
j

ved hvert Aars Udgang at indberette til Stiftsovrig- i

heden i Island, hvorvidt nogen Kirke i den vedkom-
f

mende Jurisdiction har skiftet Eier. \

Endeligen troer Kammeret at burde henstille, om \

det ikke for Fremtiden kunde gjores til Gjenstand for

Overvejelse, at bringe ikke alene de igjennem Cancel-

liet, men ogsaa igjennem de ivrige Collegier emanerede if

Anordninger til Anvendelse paa Island, forsaavidt de

dertil findes passende. — Rentekammeret den 2. Mai j,

1840. -'W^^-.
'

5. Mai. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Refusion af Fattig - Understottelse.

Khavn den 5. Mai 1840. — Canc. 3. Depart. Brevb.

1840, Nr. 1892. Coll. Tid. for 1840, S. 902—903. Algreen-

Ussings Reskriptsaml. 1840, S. 103-104.

I behagelig Skrivelse af 20. Oktobr. f. A. har Hr.

Amtmand begjært Cancelliets Resolution, angaaende

hvorvidt der, naar en Person, som har erholdt Under-

stottelse af Fattigvæsenet, fordi de af dens Slægtninge,

som det efter Lovgivningen paalaae at underholde den,

ikke havde Evne dertil, afgaaer ved Dåden efter at

være ophbrt at nyde Forsorgelse, og efterlader sig Mid-

ler, bor udredes Erstatning til Fattigvæsenet af den

Arv, som efter den Afdode tilfalder bemeldte hans

Slægtninge, samt om saadan Erstatning paaligger disse

ogsaa, naar de paa anden Maade end ved Arv efter

!
I
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5. Mai*

den Afdode komme i den Stand, at de formaae at ud- 1840.

rede den.

I Anledning heraf undlader man ikke til behagelig

Efterretning tjenstlig at melde, at Fattigvæsenet kun

kan fordre Refusion for den tildeelte Understøttelse,

naar den, som selv har nydt samme,, afgaaer ved

Dåden. — Det kgl. Danske Cancellie den 5. Mai 1840.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 9. Mai.

Island, ang. Postgangen mellem Sonder- og Oster-

Amtet. Khavn den 9. Mai 1840. — Rentek. isi.

Copieb. 13, Nr. 1508.

Efter hvad Hr. Stiftamtmand Bardenfleth i behage-

lig Skrivelse af 8. Februar sidsti. har forklaret og op-

lyst om Gavnligheden af den Postgang, som ved vor

Skrivelse af 22. April 1837 blev tilladt at maatte prøves

i 2 å 3 Aar fra Vester-Skaptafells Syssel gjennem Oster-

Skaptafélls Syssel til Sonder-Mule Syssel, skulle vi ikke

undlade, til videre Foranstaltning og Bekjendtgjorelse,

herved tjenstligst at melde, at Kammeret bifalder, at

fornævnte Postgang endnu fortsættes i 3 Aar, og ud-

bede vi os i sin Tid Underretning om, hvorvidt den

fremdeles har viist sig hensigtsmæssig. — Rentekam-

meret den 9. Mai 1840.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 12. Mai.

Island, ang. Tiende og Gj aftold af Qvilderne paa

de forrige Skalholt Bispestol tilhorende Jorder.

Khavn den 12. Mai 1840. — Canc. 1. DeP Brevb.

1840, Nr. 1916—17.

Det kongl. Rentekammer har tilstillet Cancelliet et

af Hr. Stiftamtmands Betænkning af J8. Septbr. f. A.

ledsaget Andragende fra Sysselmanden over Borgar-

fjords Syssel, hvori han foresporger om, hvorvidt der

bor svares Tiende og Gjaftold af Qvilderne paa de
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Skalholts Bispestol forhen tilhorende, men senere til

Private afhændede Jorder, uagtet disse Jorder, som

ere tiendefrie, ved Salget ere afhændede uden Be-

sætning.

I Anledning heraf skulde Cauceliiet tjenstl. tilmelde

Hr. Stiftamtmand til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse, at dette Spbrgsmaals Afgjbrelse, som

beroende paa Forstaaelsen af de Auctions- Conditioner,

hvorunder de ommeldte Jorder i sin Tid ere solgte fra

Bispestolen, henhorer under Domstolene. — Det kongl.

Danske Cancellie den 12. Mai 1840.

17. Mai. Kongelig Resolution ang. Understottelse til Ud-

arbeidelse afhistorisk-kirkelig Statistik over Island.

Khavnden 17. Mai 1840. — I Forest. 13. Mai anforer Di-

rectionen for Fonden ad usus publicos, at Provst P. Pétursson,

Præst til Stafcastab i Island, havde opholdt sig i Kjobenhavn J

eet Aar i videnskabeligt Oiemed, og i den Tid taget en aca-

demisk Grad, men cmskede at forlænge sit Ophold for at samle

Materialier til Udarbeidelsen af en historisk -kirkelig Statistik

over Island, i hvilken Anledning han havde erholdt Adgang

til Cancelliets Archiv. Til Fuldfdrelsen af dette Arbeide øn-

skede han en Understøttelse af Fonden ad usus publicos af

800 Rbd., og anbefaledes dertil af Conferentsraad Engelstoft

og Etatsraad Geheime-Archivarius Finn Magnusen. Directionen

derimod havde erfaret, at han vilde kunne hjælpe sig frem

med 600 Rbd., og anbefalede ham derfor til at erholde dette

Belbb. — Sager henhbrende til Fonden ad usus publ., Journ.

10, Nr. 312.
|

Vi ville allern. have Præst til Stadestad i Island,

Provst Petersen, bevilget til indbemeldte Oiemed en

Understottelse af 600 Rbd. af Fonden ad usus publicos.

— Sorgenfri den 47. Mai 1840.

20. Mai. Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af Al-

thinget som en særegen Landsrepræsentation for
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Island. Khavn den 20. Mai 1840 1
. — i Cancernets 1840.

Forestilling 11. Mai bemærkes, at det ved For. 15. Mai 1834 20. Mai.

blev bestemt, at Kongen forelobig vilde udnævne 3 Mænd til

at mode i Ostifternes Stænderforsamling som Deputerede for

Island og Færoerne, hvorhos Forordningen dog tilkjendegav,

at denne midlertidige Indretning skulde bortfalde, saasnart

Omstændighederne tillode at indfb're et hensigtsmæssigt Valg-

system i bemeldte Lande, da det var H. Maj*« Villie, at Hans

kjære og troe Undersaatter sammesteds, ikke mindre end Hans

6'vrige Undersaatter, skulde nyde Rettighed til selv at vælge

Medlemmer i Stændernes Forsamling.

I Aaret 1838 modtog Cancelliet imidlertid gjennem Stift-

amtmanden over Island en Ansøgning fra endeel Beboere og

Embedsmænd i Islands Sender-Amt, hvori de anholde om, at

der allernaad. maatte forundes Island en særlig Forsamling af

raadgivende Provindsialstænder, der maatte holdes i Landet

selv; skjondt Supplikanterne med dybt fblt Taknemmelighed

erkjendte Vigtigheden af den kgl. Gave, ved saaledes at deel-

agtiggjbre Island i den Ret, ved selvvalgte, af Folkets Midte

udkaarne Mænd at meddele Regjeringen Raad og Oplysninger

med Hensyn til Landets almeenvigtigste Anliggender, formente

de dog, at den landsfaderlige Hensigt med Stænderinstitutionens

Indstiftelse, forsaavidt Island angaaer, ikke fuldstændigt vilde

blive opnaaet ved den nærværende Indretning, men kun,

naar Island maatte forundes en særlig Forsamling, der for-

mentlig, foruden af de af Kongen udnævnte Medlemmer, kunde

bestaae af en Deputeret fra ethvert af Landets Sysseler.

De Grunde, hvorpaa Supplikanterne stottede deres An-

dragende, vare i det Væsentlige følgende:

1) at 3 Deputerede for hele Landet kun ufuldkomment

vilde kunne repræsentere dette, da der, som en Foige af dets

vidtløftige og udstrakte Areal, i dets forskjellige Egne gives

mange og betydelige Forskjelligheder, saavel i Henseende til

Retssædvaner som Næringsveie og de deraf udspringende In-

teresser, hvilke kun tilgavns kunne kj endes enten af dem, der

ved et længere Ophold i de paagjeldende Egne ere blevne for-

trolige med dem og deres praktiske Betydning, eller af dem, som

ved en lang Bestyrelse af de offentlige Anliggender have erhvervet

den i den omhandlede Henseende fornødne Indsigt og Over-

blik, hvilket Sidste især er Tilfældet med Overøvrighederne,

') Canc. Skriv. 20. Juni 1840 ; For. 8. Marts 1843.

t
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1840. som derfor, fra denne Side betragtet, vilde være fortrinligen

20. Mai. skikkede til at vælges til Deputerede. Men foruden at dejes

— - idelige og langvarige Fraværelse fra deres vigtige Embede vilde

medføre flere Uleiligheder, ville de derhos formentligen neppe

blive valgte, eftersom der ikke derved vilde fremkomme noget

nyt Organ, hvorigjennem Folkets Tarv og Onsker kunde ud-

tales, da Overøvrighedernes Erklæringer, efter Tingenes nu-

værende Orden, dog altid blive indhentede, forinden Landets

Anliggender blive afgjorte. Flerheden af de Ovrige, der kunne

formodes at ville komme paa Valg, vil det praktiske Overblik

fattes, uden hvilket en altfor snæver Synsmaade let vilde faae

Indgang. Derimod formentes det, at naar Island fik en egen

Stænderforsamling, denne vilde være i Besiddelse af en Masse

af Indsigt, Loeal- og Sagkundskab, der forgjæves vilde scJges

enten hos de fra hinanden langt bortfjernede og derfor isoleret

tænkende og virkende Embedsmænd alene, eller hos hvilke-

somhelst 3 Mænd, der kunde blive valgte til at faae Sæde i

Østifternes Stænderforsamling.

2) at Stænderinstitutionen under dens nærværende Ind-

retning ikke vil opvække Folkets Interesse, men snart blive

betragtet med Ligegyldighed, ja vel endog med Uvillie, for-

saavidt den maatte medføre Byrder og Bekostninger, der ikke

synes at staae i Forhold til den Nytte, Institutionen kan ventes

at ville bevirke, medens derimod Baandet imellem Kongehuset

og Folket vilde blive knyttet endnu fastere, naar Stænderind-

retningen fuldkomment kommer til at svare til dettes Onsker

, og Forhaabninger.

3) at Island, som en Folge af Mangelen paa folkerige Steder,

en dannet Middelstand og en periodisk Presse, samt BerOrelse

med Europas Ovrige Lande, i Forbindelse med Landets Fattig-

dom, Climatets Strenghed og Næringsveienes Besværlighed og

ringe Udbytte, i langt hOiere Grad trænger til Almeenaandens

Oplivelse, end de Ovrige Dele af den danske Stat, men at dette

med Stænderinstitutionen tilsigtede Formaal næppe vil befor-

dres, naar Islands Andeel i Institutionen er indskrænket til at

3 Deputerede for samme tage Sæde i Ostifternes Forsamling,

hvorimod det formentligen vilde i hbi. Grad virke til Almeen-

aandens Oplivelse, naar Landet fik sin egen Stænderforsamling,

hvis Forhandlinger, trykte i Landets Sprog, kunde blive en

almindelig og almeennyttig Læsning.

4) at da Kundskaben om Island, som en FBlge af dets

lange Fraliggenhed fra Moderlandet og dets store Forskjellig-
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hed fra den danske Stats ivrige Dele, er lidet udbredt udenfor 1840.
Landets Grændser, maa det ansees som en Tilfældighed, hvis 20. Mai.
Nogen af Medlemmerne af Ostifternes Forsamling skulde be- v

sidde noiagtig Kundskab til det, eller kunne danne sig nogen

grundet Mening om, hvorledes dets Anliggender mest hensigts-

svarende kunde afgjores, og at derhos Fdlgen af, at de Sager,

der udelukkende vedkomme Island og dets indre Forvaltning,

forhandles i bemeldte Forsamling, vil blive, enten at de is-

landske Deputeredes Mening vil vinde Pluralitetens Bifald,

naar de bvrige Medlemmer, i Erkj endelse af deres Mangel paa

Sag- og Local- Kundskab, stole paa hvad hine Deputerede,

sompræsumtiv bedre Underrettede, have forebragt, og at saaledes

'

den alsidige og grundige Droftning, der er forneden til en Sags

modne Afgjdrelse, vil fattes, eller at et i sig hensigtsmæssigt og

til Islands særegne Localforhold passende Forslag vil blive for-

kastet, fordi det ei stemmer med de almindelige Anskuelser,

eller fordi det ei i alle Henseender er tilstrækkelig drifter, og

Forsamlingens Medlemmer af Mangel paa Sagkundskab ikke

kunne foreslaae de fornodne Modificationer.

5) at det, naar der alene skal vælges 1 Deputeret for hvert

Amt, altsaa 3 Deputerede for hele Landet, som skulle reise

ned til Danmark, vil blive en nødvendig Fdlge, at Valgene

maae skee middelbart, da det ikke alene vil blive umuligt at

ordne Fremgangsmaaden ved Valgene saaledes, at et hensigts-

mæssigt Valg af en eneste Deputeret umiddelbart kan udfores

af alle Valgberettigede i et saa stort Distrikt, som et af Is-

lands Amter, men Vælgerne desuden i Almindelighed kun ville

kjende og have Tillid til dem, der boe i deres Nabolag, og

altsaa vælge disse, hvoraf atter vilde flyde, at det Distrikt,

der har de fleste Vælgere, vilde faae en udelukkende Ind-

flydelse paa Valgene. Naar den Deputerede derhos skal ned-

reise til Danmark, ville Valgene formentligen ikke med Sik-

kerhed kunne betroes alle Valgberettigede, da den Deputerede,

foruden at besidde saadanne Egenskaber, der kunne kjendes

af Vælgerne og indgyde dem Tillid, tillige, for at han med

Nytte skal kunne fremtræde og skaffe sig Gehor i et fremmed

Land, maa besidde andre Egenskaber, som den islandske Almues-

mand ikke kan bedomme. — Samtlige foranforte Inconvenientser

formenes derimod at ville bortfalde, naar Landet fik sin egen

særlige Forsamling, hvortil een Deputeret kunde vælges for

hvert Syssel.
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\ 840. 6) &t rnan, naar de Deputerede fra Island skulle nedsendes

20. Mai. til Danmark, vilde være heist indskrænket i Valget, da der

for Tiden formentligen ingen Islænder gives udenfor Embeds-

standen, der med Nytte kunde fremtræde som Deputeret i en

dansk Stænderforsamling, og der selv iblandt Embedsmændene

kun ere faae, der i alle Henseender ville svare til de Fordringer,
^

som bor gjbres til den Deputerede, idet Mange, skjbndt erfarne

og indsigtsfulde Embedsmænd, mangle den fornodne Færdighed

i det danske Sprog, andre ved deres Stilling ville være ude-

lukkede fra at modtage Valgene, og atter andre, skjbndt de

hverken mangle Kundskaber eller ved deres Stilling ere for-

hindrede fra at vælges, dog ikke ville komme i Betragtning,

fordi de ikke ere i Besiddelse af den offentlige eller Vælgernes

Tillid. Man vilde saaledes blive nodsaget til at s'6ge Valg-

Candidater enten blandt danske Embedsmænd, som forhen

havde bestyret offentlige Embeder i Island, eller indfødte Is-

lændere, der i længere Tid have været bosatte i Danmark j

men foruden at de islandske Vælgere vanskelig ville kunne

bedømme, hvorvidt disse besidde de Egenskaber, der udfordres

til Valgbarhed, vil den Kundskab om Island, som saadanne

Mænd engang tilforn have været i Besiddelse af, være util-

strækkelig til at meddele Raad og Oplysninger med Hensyn

til Islands Anliggender i en senere Tid.

7) at Diætpengene for 3 Deputerede, som for at bivaane

en dansk Stænderforsamling maatte afreise fra Island i August

Maaned og fdrst kunne komme tilbage den paafdlgende Mai,
}

vilde, saaledes som de ere bestemte i For. 15. Mai 1834, for-
[

uden Reiseomkostninger, udgjbre en Sum af over 3,250 Rbd.

Sftlv, hvilket vilde blive trykkende for Landet at udrede,

medens derimod, naar Island fik sin egen Stænderforsamling,

hvis Medlemmer ikke behøvede at være længer forsamlede

end 1 Maaned, og for hvilke Diætpengene ikke behcJvede at Ij

fastsættes hbiere end til 1 '/a Rbd. Solv om Dagen, Omkost-

ningerne, Reise-Udgifterne iberegnede, for 18 Medlemmer kun
,

vilde udgjore 1000 Rbd. Solv. —
• Vel indrommedes det af

Ansbgerne, at Island ikke er saa folkerigt eller vigtigt i po-

litisk Henseende, som nogen af de Svrige Provindser, der have

erholdt særlige Stænderforsamlinger, at den Mand, som det

maatte blive paalagt at fungere som Commissair ved en is-

landsk Stænderforsamling, ikke vilde være istand til at med-
dele saa vigtige Oplysninger, eller give en saadan Veiledning,

som den kgl. Commissair i de danske Stænderforsamlinger,

-i
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samt endelig, at en islandsk Stænderforsamling vilde komme 1840.
til at staae meget langt tilbage for de sidstnævnte i Henseende 20. Mai.
til videnskabelig Dannelse, politisk Indsigt og parlamentarisk —*-v~^-

Taktj men det bemærkedes imidlertid paa den anden Side, at

det ikke er Islands Folkemængde eller Vigtighed, der nærmest

begrunder den formentlige Nodvendighed af, at det erholder

en egen Stænderforsamling, men dets locale Forskjellighed fra

de ivrige danske Provindser og dets lange Afstand fra Moder-

landet, og den deraf folgende lidet udbredte Kundskab om
samme, at den meerberftrte Mangel i Henseende til Commis-

sarii Virksomhed formentligen ikke kan komme i Betragtning,

idet han, forsaavidt de kongl. Propositioner angaaer, af Col-

legierne fuldstændig kan meddeles Motiverne til samme, og

det med Hensyn til de af Medlemmerne proponerede Andrag-

ender maa være Forsamlingens egen Sag at bedomme, om den

derved vil finde sig foranlediget til at indgaae med en aller-

underd. Petition eller ikke, samt endelig, at Forsamlingen,

uagtet den vistnok vil komme til at staae tilbage for de danske

Stænderforsamlinger, dog vil besidde saa megen Indsigt, Sag-

og Local-Kundskab, at dens Raad med Hensyn til de Island

vedkommende Sager vil komme til at svare til Deres Majestæts

Oiemed, ligesom der ogsaa vil raades Bod paa Mangelen paa

parlamentarisk Oveise, naar nogle af de dueligste indfodte og

i Island bosatte Embedsmænd udnævntes til at tage Sæde i

Ostifternes Forsamling saa længe, indtil Island erholdt sin

egen Forsamling.

Vel erkjendte Cancelliet de Vanskeligheder, som vare for-

bundne med at Island blev repræsenteret i en af de danske

Stænderforsamlinger, men paa den anden Side troede Collegiet

dog ikke at kunne tilraade en særlig Repræsentantforsamling

for Island, især med Hensyn til den liden Garantie, der havdes

for, at Valgene vilde blive paalidelige, i hvilken Henseende

det bemærkedes, at Island saa godt som ganske savner den

Mellemklasse af Indvaanere, som ved Kundskaber og Uaf-

hængighed mest qvalificerer sig til at være Repræsentanter i

en Forsamling af Stænder. Derimod tillod man sig, i Over-

eensstemmelse med et af Stiftamtmanden over Island i sin

over fornævnte Andragende afgivne Betænkning fremsat For-

slag, allerund. at indstille, at det allern. maatte bestemmes,

at der indtil videre af og til paa en af Stiftamtmanden over

Island berammet bekvem Tid og under dennes Forsæde i

Reikevig skulde finde en Forsamling Sted, bestaaende af Is-
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1840. lands tre Amtmænd, Biskoppen over Island, samt en af Is-

20. Mai. lands Provster, Justitiarius i den islandske Landsoverret, Land-
—• ^ fogden og een Sysselmand af hvert af Islands Amter, hvilke

skulde deliberere over de vigtigere Island i Almindelighed

vedkommende Anliggender, der tilstilles dem fra vedkom-

mende Collegier til derom at afgive Betænkning og Forslag,

ligesom det ogsaa maatte være dem overladt at tage de An-

dragender eller Forslag af ovennævnte Beskaffenhed, som et

eller andet Medlem af Commissionen maatte finde sig anlediget

til at fremsætte, under Overveielse, og dernæst, hvis Sagen

dertil ansees qvalificeret, at indsende samme med Betænkning

til vedkommende Collegium. Efter at denne Indstilling aller-

naad. var bifaldt ved allerhb'i. Resolution af 22. August 1838

med den nærmere Bestemmelse, at Commissionen indtil videre

skulde forsamle sig hvert andet Aar, udfærdigedes i Overens-

stemmelse hermed under samme Dato et allerhbieste Reskript,

hvorved det derhos blev paalagt Forsamlingen at tage under

Overveielse, hvorledes i Henhold til hvad derom er anfb'rt i

For. 15. Mai 1834 § 1 et hensigtsmæssigt Valgsystem, med

Hensyn til Valget af Deputerede for Island til Stænderforsam-

lingen for Sjællands med flere Stifter, kunde være at indfore,

samt hvorledes Dækningen af de med Valgene og Repræsen-

tanternes Ophold ved fornævnte Stænderforsamling medgaaende

Omkostninger kunde tilveiebringes.

I Overeensstemmelse hermed har Cancelliet nu modtaget

et med Forsamlingens Betænkning ledsaget Udkast til en Valg-

anordning for Island.

Forsamlingen anférer i sin Betænkning, at allerede under

den forelbbige Forhandling af Sagen bleve alle Medlemmer

fuldkomment overtydede om, at der med ethvert Valgsystem,

der gik ud paa at regulere Fremgangsmaaden ved Valget af

Deputerede fra Island til Stænderforsamlingen for Danmarks
• • • •

Ostifter, samt at ordne det Ovrige, som dermed staaer i en

uadskillelig Forbindelse, vilde blive forbunden saa mange og

store Ulemper og Forviklinger, hvilke Forsamlingen paa ingen

Maade saae sig i Stand til at hæve eller undgaae, at den

maatte ansee det for mere end tvivlsomt, om ikke hele den

saaledes paatænkte Valgindretning og Repræsentationsmaade

vilde blive fuldkommen uiværksættelig, og altsaa burde fra-

raades. Men da Forsamlingen paa den anden Side deels ind-

saae, at det for nærværende Tid vilde være betænkeligt at
x

foreslaae eller tilraade nogen Forandring i de Stænderinsti-
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tutionen vedkommende Lovbestemmelser, og deels paa Grund 1840.

af den ovennævnte allerhoieste Befaling ansaae det for dens 20. Mai.

Pligt at fremkomme med et bestemt Forslag om, hvorledes et —
Valgsystem under de allerede lovbestemte Betingelser kunde

for Islands Vedkommende være at indrette, saa blev det af

Forsamlingen overdraget en dertil udnævnt Comittée at ud-

arbeide et Udkast til en Valganordning for Island, hvilket

senere gjentagne Gange er blevet droftet og diskuteret af hele

Forsamlingen.

Det i Udkastet opstillede Valgsystem, hvilket Forsam-

lingen dog har troet at være det, der er forbundet med de

færreste Vanskeligheder, er baade meget compliceret og byrde-

fuldt for alle Vedkommende, og ligeledes formedelst Valg-

mændenes Diæter og Reise- Udgifter, Omkostningerne til Ex-

presbud og andet Mere, meget kostbart, og dog giver det,

efter Forsamlingens Mening, kun liden Garanti for, at Valgene

kunne blive hensigtsmæssige, da det ikke har været muligt at

undgaae, at Valget af ikkun eet Individ udfdres gjennem flere

Valgafdelinger. Forsamlingen troer derfor, at dette Valg-

system, som tillige kun giver en middelbar Valgret, efter Sand-

synlighed snarere vil bevirke en Misnbie hos Folket med dets

Deelagtighed i Institutionen, end opvække nogen Interesse for

samme, især da det næppe vil kunne undgaaes, at i Tidens

Længde den Mening der i Landet vil danne sig og blive al-

mindelig, at den Rettighed, som Lovgiveren har tildeelt de

islandske Vælgere, har langt mindre at betyde end den, han

har givet dens danske Medundersaatter. Det islandske Folk

vil derfor snart betragte den det tilstaaede Deelagtighed i

Stænderinstitutionen som en byrdefuld Indretning, der kun

paaforer det trykkende Udgifter, men hvoraf det paa den anden

Side kun seer liden eller ingen Nytte, da Islands Interesser,

paa Grund af dette Lands mange Særegenheder med Hensyn

til Naturbeskaffenhed, Næringsveie, Sædvaner, Leveviis og

Retsforhold, umuligt kunne paa en tilbbrlig Maade varetages

af een eneste eller endog nogle faa Deputerede i den danske

Stænderforsamling, hvis ovrige Medlemmer Lidet eller Intet

kjende til Islands mange eiendommelige og særegne Forhold,

hvortil kommer, at Islands Beboere, paa meget faa Undtagelser

nær, ville ^blive aldeles uvidende om de Forhandlinger, der

ville foregaae i de danske Stænderforsamlinger, da den alle

de danske Sager omfattende og i det danske Sprog affattede

Stændertidende kan ventes at blive læst af hbist enkelte Per-
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1 840. soner, især da Interessen for hine Forhandlinger nbdvendigviis

20. Mai. maa næsten tilintetgøres ved den yderst langsomme Meddelelse,

^"^^-^ der stundom endog afbrydes ved hele Aars Mellemrum. For-

samlingen er derfor overbeviist om, at Islands Deeltagelse i

Stænderforsamlingen saaledes, eller paa en lignende Maade

indrettet, som Udkastet til Valgloven forudsætter, hverken vil

blive skikket til at opvække Almeenaand og Borgersind, eller

blive betragtet som et nyt Tillæg til eller Fornyelse af Deres

Maj*1 landsfaderlige Velgjerninger mod Island, der med en

dybt fait og levende Erkjendtlighed paaskjønnes af Landets

Indbyggere.

End mindre vil den foreslaaede Deeltagelse i Stænder-

Institutionen efter Forsamlingens Mening blive skikket til gjen-

nem hiin Indretning at meddele Regjeringen vel overlagte og

paalidelige Raad angaaende Landets vigtigere Anliggender,

eller frembringe moden og med tilbørligt Hensyn til Islands

mange udenfor selve Landet lidet kj endte Eiendommeligheder

affattede Forslag til Afskaffelsen af Misbrug eller til Forbed-

ringer af Landets i mange Henseender mangelfulde ældre Lov-

givning og Indretninger, da der i Almindelighed ikke kan

ventes fra enkelte Mænd, saalænge disse staae isolerede, at

ville udgaae nogen alsidig og paa de forskjellige Egnes fra

hinanden afvigende Localiteter grundet Mening, hvilket Re-

gjeringen ogsaa formentlig har anerkjendt ved Forsamlingens

Sammenkaldelse.

Vel kunde en Deel af de oven antydede Forviklinger og

Anomalier undgaaes ved Valget af 3 Deputerede, men Forsam-

lingen har dog ikke kunnet beslutte sig til at anbefale denne

Forholdsregel. Den Tid, hvori den Deputerede for Island

maatte være fraværende fra sit Hjem i de 6 Aar, hans Func-

tionstid vedvarer, kan efter et Middeltal neppe regnes til mindre

end 4 Aar, og Diætpenge samt Reise-Udgifter for hver i dette

Tidsrum ville efter en rimelig Beregning oplobe til en Sum af

6000 Rbd., hvilket maatte give en aarlig Repartition paa Lan-

det af 1000 Rbd, og skulde denne Sum, ved Valget af 3 De-

puterede, foroges til det Tredobbelte, vilde denne Udgift med-

føre en yderst trykkende og paa nogle Steder Ydernes Kræfter

aldeles overstigende Byrde. Det Oiemed, der med saa byrde-

fulde og trykkende Midler kan ventes opnaaet, staaer heller

ikke i noget Forhold til de Udgifter, som dertil nødvendig

maatte anvendes. Forsamlingen antager nemlig, at de islandske

Deputeredes Virksomhed i den roeskildske Stænderforsamling
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overhovedet vil indskrænke sig til de forholdsviis særdeles 1840.

faae Sager, der specielt angaae Island, naar disse Sager da 20. Mai.

ere af den Natur, at de Forholdsregler, der intenderes trufne,"

modstride de til de danske Forholde passende, ville de is-

landske Deputeredes Anskuelser neppe trænge igjennem og

gjore sig gjeldende imod den store Majoritet af danske De-

puterede '

y
men finder der paa den anden Side ingen saadan

Strid Sted, ville de enkelte islandske Deputeredes individuelle

Meninger i en saadan Sag endog kunne have en altfor overveiende

Indflydelse paa dens AfgjSrelsesmaade. Hertil kommer endnu,

at de islandske Sager, forinden der i samme kan udarbeides

formelige Lovudkast, som oftest maae sendes til de locale Øv-

righeders Erklæring, eller nu til Forsamlingens Betænkning,

at Landets Administration vilde lide betydeligt, naar tre af

de dygtigste Embedsmænd i flere Aar skulde være fraværende

fra deres Embeder som Stænderdeputerede, og at det uden

Tvivl vil bidrage til at gjtfre den hele Indretning end mindre

populair, at Indvaanerne, foruden at udrede Omkostninger til

den ved allerh. Reskr. af 22. Aug. 1838 paabudne Forsamling,

hvilken dog almindelig erkjendes at kunne blive gavnlig for

Landet, tillige skulde bære de Bekostninger, der foranlediges

ved Deeltagelse i den danske Stænder -Institution, hvoraf Is-

lands lndvaanere, som ovenanført, kun love sig liden eller

ingen Nytte.

Uagtet alle de Vanskeligheder og Ulemper, der saaledes

ville mdde ved Islands Deeltagelse i den danske Stænderfor-

samling, hvilke Forsamlingens Medlem Amtmand Thorarensen

dog ikke anseer for uovervindelige, hvorimod han antager det

at være af Vigtighed for Landets lndvaanere, at de ved Deel-

tagelse erkjendes for danske active Statsborgere, har Forsam-

lingen dog ikke troet sig befoiet til at andrage paa nogen

Forandring i Bestemmelserne i For. 28. Mai 1831, men har i

Henhold til det Foranférte henstillet : om det under nær-

værende Omstændigheder ikke turde være rettest og mest

overeensstemmende med Islands sande Tarv, at Deres Maj*.,

i det mindste indtil videre, vedblev paa samme Maade som

hidtil allera. at udnævne 1 eller 2 med Landets forskjellige

Interesser saavidt muligt nole bekjendte, i Danmark bosatte

Mænd, til at tage Sæde i den roeskildske Stænderforsamling.

Herved vilde man ikke alene aldeles undgaae alle de Bekost-

ninger, Ulejligheder og Arbeider, der nodvendigviis maae blive

forbundne med Valgene, hvilke efter Valglovens Beskaffenhed
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1840. dog langtfra ikke altid kunne formodes at ville have et hel-

20. Mai. digt Udfald, men man vilde ogsaa undgaae en stor Deel af

'de betydelige Udgifter, som maae flyde af den Deputeredes

Nedreise til Danmark, lange og unyttige Ophold sammesteds,

saavel som hans Tilbagereise til Island m. m. Ligesom dette

derfor er den Anskuelse af Sagen, som hele Forsamlingen,

under de nu existerende Forhold, er mest stemt for, saaledes

vilde Landets Indbyggere formentligen ogsaa finde sig ligesaa

meget betryggede ved at overlade Valget af den eller de De-

puterede til D. Maj'., som ved selv at udc5ve samme igjennem

byrdefuld, compliceret og et heldigt Valg kun lidet garanterende

Valgindretning, og naar i Særdeleshed hensees til den store

Formindskelse af aldeles uhensigtsmæssige Udgifter, som her-

ved vilde bevirkes, er Forsamlingen overbeviist om, at den

store Pluralitet af det islandske Folk under de givne Forhold

ubetinget vil foretrække at overlade D. Maj 1
. Valgretten.

Hvad dernæst angaaer Omkostningerne i Anledning af

Valget af den Deputerede for Island, saafremt dette ikke desto-

mindre skulde foregaae der i Landet, og hans Ophold ved

Stænderforsamlingen, da har den islandske Forsamling ind-

stillet, at disse indtil videre maae blive at dække ved indi-

recte Beskatning, eller et lempeligt Paalæg paa de Overdaadig-

heds-Artikler, der udféres fra Danmark til Island, i hvilken

Henseende Forsamlingen dog ikke har seet sig i Stand til at

indkomme med noget bestemt eller detailleret Forslag, eller,

saafremt Omstændighederne ikke skulde tillade dette, at de da

maatte blive at ligne enten paa Selveiergodset alene, saaledes

at de aarlige Afgifter af samme til Jorddrotten blev gjort til

Maalestok for Ligningen eller tillige paa Li5segodstiende-Capi-

talen, efter de samme Regler, som gjelde for Afgifterne til

Amternes Repartitionsfond.

Det kgl. Rentekammer, hvis Betænkning Cancelliet har

indhentet, har yttret, at det med Forsamlingen maa være al-

deles enigt i, at der ikke for Tiden træffes Foranstaltning til

Valg af Stænderdeputerede i Landet selv, men at det angaaende

Islands Repræsentation, indtil videre, kunde have sit Forblivende

ved Bestemmelserne i den 1. § af Forordn, af 15. Mai 1834.

Bemeldte Kammer har derhos formeent, at Stænder -Omkost-

ningerne for Islands Vedkommende, naar den nuværende Valg-

maadé af islandske Deputerede vedbliver, maae, uden at blive

trykkende, kunne paalignes Amternes Repartitionsfond til Ud-

redelse efter Ldsegodstiendens Capital for hvert Amt.
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Cancelliet har allerede i dets allerunderd. Forestillinger 1840.

af 27, Mai 1831 og 30. Mai 1832 tilladt sig at fremhæve de 20. Mai.

Vanskeligheder, som Islands fjerne Afstand fra Danmark, dets
'

særegne Forfatning, locale Beskaffenhed, Indbyggernes Sprog,

Sæder og Formues-Omstændigheder m. m. frembyde for dette

Lands Repræsentation i en af de danske Stænderforsamlinger.

Det synes endogsaa at fremgaae af den fra ovennævnte For-

samling modtagne Betænkning — hvad der ligeledes stemmer

med de Betænkninger, som man indhentede umiddelbar efter

at Forordn. 28. Mai 1831 var udkommet, og hvis Indhold i

Forbindelse med Cancelliets Bemærkninger blev allerunderd.

foredraget i ovennævnte Forestilling af 30. Mai 1832, — at

den anseer det for i sig selv unyttigt, at Islands Indvaanere

udvælge Mænd til at deeltage i de Landet vedkommende

Sagers Forhandling ved en dansk Stænderforsamling, eller at

den i al Fald dog finder, at Nytten deraf ikke kan svare til

de dermed forbundne Bekostninger, og Cancelliet kan ikke

Andet end ansee disse Grunde for indlysende.

Ligesom Collegiet imidlertid, som oven anfdrt, tidligere

ikke har troet at burde tilraade en særlig Repræsentantforsam-

ling for Island, saaledes maa man i al Fald ansee det for

upassende at andrage paa Organisationen af en saadan særlig

Stænderforsamling, efter at det nu engang ved For. 28. Mai

1831 § 1 og For. 15. Mai 1834 § 1 er bestemt, at Island skal

repræsenteres i Stænderforsamlingen for Ostifterne, og ligesaa

lidt drister man sig, efter Emanationen af fornævnte Lovbud,

til nu at gjentage den Henstilling, man under 30. Mai 1832

tillod sig at gjcire, om, at det indtil videre maatte beroe med

Medlemmernes Indtrædelse for Island i Stændernes Forsamling,

og at, som Fdlge deraf, de blot islandske Sager -f hvorfra

naturligviis maatte skjelnes de den Bvrige Stats Forhold til

Island vedkommende Sager, hvilke Sager, saaledes som og

skeet i 1835 og 1836 med Udkastet til en ny Handels- Anord-

ning for Island, bleve at behandle ved samtlige 4 Stænder-

forsamlinger i Deres Maj 4" Stater — ogsaa indtil videre skulde

blive udenfor bemeldte Forsamling. Vel vinder denne Hen-

stilling, efter Cancelliets Formening, ny Styrke derved, at man
i den ved allerhBi. Reskr. af 22. August 1838 trufne Indret-

ning har fundet et langt paalideligere Middel til at erholde en

paa Overveielse af Landets forstandigste Mænd grundet Mening

om de islandske Sager, end det, een eller nogle faa hidsendte

XI. h.
x

40
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4840. Mænds Deeltagelse i Stænderforsamlingerne vilde medføre,

20. Mai. samt at det ved disse Mænds Betænkning er bekræftet, at

—
- Islænderne ikke i Stænderinstitutionen finde nogen Borgen for

de dem vedkommende Sagers Behandling i Overeensstemmelse

med deres Tarv. — Men, foruden Alt, hvad der ellers kunde

tale imod en saadan Forandring i For. 15. Mai 1834, er der

Intet foregaaet, som vidner om — hvad der for Resten ikke

er usandsynligt — at Færingerne ogsaa vilde være tilfreds

med, at de dem vedkommende Sager bleve udenfor Stændernes

Forhandling, ligesom der ikke er anordnet, maaskee ikke med

Nytte for samme kunde anordnes, en saadan Forsamling i

Landet selv, som den, der i 1838 blev organiseret for Island,

og det vilde være anomalsk, om Island, der allerede efter An-

ordningen 28. Mai 1831 skulde indlemmes under Stænderfor-

samlingen for Ostifterne, nu gik ud fra samme; Færøerne

derimod, der ftfrst ved Forordn. 15. Mai 1834 ere satte i For-

bindelse med Stænder, og desuden ere af mindre Betydenhed

og formedelst deres Handelsforfatning endnu mere isoleret fra

de almindelige Interesser, bleve i hiin Forbindelse.

Cancelliet skulde derimod, i Henhold til hvad man oven-

for har tilladt sig at anfére, holde for, at det i Henseende til

Islands Repræsentation i Stænderforsamlingen hensigtsmæssigst

indtil videre har sit Forblivende ved For. 15. Mai 1834 § 1,

idet man med Hensyn hertil for Tiden skulde indskrænke sig

til allerund. at andrage paa:

at det, dersom Deres Maj«, desuagtet maatte finde, at et

Valgsystem nu skal indfores paa Island, allernaad. maa blive

Cancelliet paalagt, at nedlægge nærmere allerund. Forestilling

angaaende Indretningen af et saadant, med særdeles Hensyn

til det af den islandske Forsamling indsendte Forslag.

Hvad dernæst angaaer Udredelsen af Omkostningerne, da

maatte det formentligen, om det end forbliver ved den nær-

værende Indretning, egentlig paaligge Island at betale sin An-

deel i Stænderomkostningerne, da det blot er forelbbig, at de

efter Plak. 1. Juni 1836 § 3 skulle udredes af den kgl. Kasse,

og da de ikke kunne antages at ville overstige 800 å 1000

Rbd. hvert andet Aar, eller 400 å 500 Rbd. aarlig, maa Can-

celliet med det kgl. Rentekammer være enigt i, at denne Ud-

gift uden Tryk kan udredes af Amtsrepartitionsfondet. Da der

imidlertid nu ikke blot er Spørgsmaal om Omkostningerne til

de Stænderdeputerede, der udnævnes for Island, men Islænd-

erne tillige ville have at bære de ikke ubetydelige Udgifter til
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den locale Forsamling, der for dem har en langt større In- 4840.
teresse, og det saaledes upaatvivlelig vilde fremkalde Misfor- 20. Mai.
nBielse paa Island, naar Indbyggerne skulde bære Byrden af ^——^-^
en Institution, der efter den almindelige Mening ikke er dem
til nogen Nytte, maa Cancelliet holde for, at der for Deres

Maj*, kunde være Anledning til fremdeles allern. at forskaane

Island for denne Udgift.

Man skulde derfor, næst at bemærke, at i saa Fald ogsaa

FærBerne maae fritages for hine Udgifter, i dybeste Under-

danighed henstille : om Omkostningerne med Hensyn til de for

Island og Færøerne udnævnte Deputerede ved Forsamlingen

af de raadgivende Provindsialstænder for Ostifterne fremdeles

maae indtil videre udredes af den kgl. Kasse. — Canc. 3. De-

part. Forestill. 1840, Nr. 76. Coll. Tid. for 1840, S. 617—

623 (med Motiver). Rubr. i Algreen-Ussings Reskriptsamling

1840, S. 116. — Islandsk: i „Fréttir fra fulltruajunginu 1

Hrdarskeldu viovikjandi målefnum Isléndfnga". KhBfh 1840. 8.

Viobætir S. 71-72; jevnf. Ny Félagsrit I, 87-88.

Efter de Os allerund. foredragne Omstændigheder

vil det indtil videre have sit Forblivende ved den fore-

lbbige Bestemmelse, som Forordn. 45. Mai 1834 an-

gaaende Provindsialstændernes Indretning for Sjællands,

Fyens og Lolland-Falsters Stifter,- samt Island og Fær-

oerne § \ indeholder, angaaende Islands Repræsenta-

tion i bemeldte Stænder ved dertil allern. udnævnte

Mænd. ligesom og de dermed forbundne Bekostninger

ville blive at bære af Vor Kasse, uden noget Vederlag

af bemeldte Vort Land. Det er imidlertid VortOnske,

at de landsfaderlige Hensigter, hvori Provindsialstænd-

erne ere indforte, maae med Hensyn til Vore kjære

og troe Undersaatter paa Island kunne opnaaes paa en

fuldkomnere Maade, end det kan skee ved den i For.

15. Mai 1834 § 1 trufne Bestemmelse, i Særdeleshed

da Vi, efter hvad der er oplyst, maae antage, at den

af Vor forevigede Forgjænger udtalte Villie, at hans

islandske Undersaatter ikke mindre end de bvrige skulle

nyde Rettighed til selv at vælge Medlemmer af Stænd-

ernes Forsamling, ikke paa en tilfredsstillende Maade

lader sig iværksætte, saalænge Island skal være for-

40*
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4840. bunden med adskillige af Vore øvrige Provindser til

"^T^7^~ en fælles Stænderforsamling.
20. Mai. °

Vi ville derfor, at Vort Gancelhe opfordrer den

ved allerhbi. Resolution af 22. August 1838 anordnede

Commission til, naar den i næste Aar samler sig> at

tage under Overveielse, om det ikke maatte være hen-

sigtsmæssigt, at der paa Island dannes en særlig raad-

givende Forsamling, hvori ved Siden af nogle af

Landets vigtigste Embedsmænd, som Vi dertil ville ud-

nævne, et passende Antal af Landets lndvaanere dertil

valgte Mænd kunde tage Sæde, hvor ofte denne For-

samling, hvis Virkekreds maatte være den samme som

Vore bvrige Provindsialstænders, skulde træde sammen,

hvorledes Udgifterne paa dens Indretning skulde lignes

paa Landet, og hvad der videre til Sagens Ordning

maatte være nbdvendigt; hvorhos det og i Særdeleshed

vil blive at overveie, om ikke en saadan Forsamling

rettest burde fore Navn af uAlthing" og, som det forrige

Althing, holdes paa Thingvalle, samt ibvrigt saavidt

muligt have en lige Indretning med dette ældre Thing.

Naar Ganeelliet herover har modtaget bemeldte

Gommissions Betænkning, har det allerund. at nedlægge

Forestilling angaaende denne Sag.

Da ibvrigt en lignende raadgivende Forsamling

ikke hensigtsmæssigt kunde realiseres paa Færoerne,

men det derimod endnu ikke er undersbgt, hvorvidt et

Valgsystem sammesteds lader sig indfbre, saa ville Vi,

at Vort GanceNie, efter i saa Henseende at have ind-

hentet de fornbdne Oplysninger, derom nedlægger aller-

underd. Forestilling. — Kjbbenhavn den 20. Mai 1840.

20. Mai. Kongelig Resolution ang. Husleiepenge for

Landfogden i Island. Khavn den 20. Mai 1840. —
I Rentekammerets Forestilling 12. Mai bemærkes, at da det

var befundet, at Landfogedboligen i Reykjavik trængte til en

Hovedreparation, havde Kammeret forbeholdt sig at indhente

de fornbdne Oplysninger for at kunne foreslaae et af de Alter-
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nativer, enten at lade en saadan Hovedreparation foretage, 1840.
eller at foranstalte Eiendommen bortsolgt. Den nuværende 1

'

Landfoged Gunlogsen foretrak Husleiehjælp for en fast Em-' ^a

bedsbolig, Stiftamtmand Bardenfleth anbefalede det samme,

og Kammeret tiltræder denne Anskuelse. — Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1840 C, Nr. 249.

Efter de allerund. oplyste Omstændigheder bifalde

Vi allernaad., at den Ret til fri Embedsbolig, som hidtil

har tilkommet Landfogden i Island og Byfogden i Reike-

vig, for Fremtiden bortfalder, imod at vedkommende

Embedsmand i Stedet herfor af den islandske Jorde-

bogskasse tilstaaes en Husleiehjælp af 150 Rbd. r. S.

aarligen, fra 1. August 4 838 at regne. Og bliver, som

Folge heraf, den nuværende Landfogedbolig at bortsælge

for Vor Kasses Regning, forsaavidt der ikke gives nogen

anden offentlig Brug, hvortil Bygningen kan anvendes.

Derimod finde Vi Os ikke foranledigede til at be-

vilge Land- og Byfoged Gunlogsen det af ham ansbgte

Forskud paa nysnævnte aarlige Husleiehjælp for 5 Aar.

— Kjobenhavn den 20. Mai 4 840*.

Kongelig Resolution ang. en Sum til Under- 20. Mai.

stottelse for Amterne i Island. Khavn den 20.

Mai 1840. I Rentekammerets Forestilling 5. Mai be-

mærkes, at i Anledning af det for Island uheldige Aar 1835

blev en Commission ved kgl. Resol. 5. Decbr. s. A. nedsat,

for at tage Sagen under Overveielsej man antog da, at en

tfieblikkelig Hjælp ikke var nødvendig, men at det vilde være

hensigtsmæssigt at stille en vis Sum til Amtmændenes Dispo-

sition, for at udlaanes til enkelte trængende Communer. Dette

Denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Barden-

fleth med Rentek. Skriv. 6. Juni 1840, hvori Kammeret

udbeder sig Stiftamtmandens Erklæring om, hvorvidt den

hidtilværende Landfogedbolig maatte egne sig til en eller

anden offentlig Brug, og hvis ikke, da at iagttage en be-

kvem Leilighed til at foranstalte Huset solgt paa forven-

tende Approbation. Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1554*.

*
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1840. blev bevilget ved kgl. Resol. 23. Marts 1836. Udfaldet blev

20. Mai. dog, at i '836 blev kun et Laan af 100 Rbd. anviist til For-

——
- deling mellem fire Fattigdistrikter i So'nder-Amtet. De to paa-

félgende Aar, 1837 og 1838, gik over uden at noget extra-

ordinairt Tilskud behovedes for Fattigkasserne, derimod havde

Tilstanden i 1839 været mere trykkende, saa at Stiftamtmand

Bardenfleth saae sig nodsaget til at bevilge Grindavig Rep et

Forskud paa 100 Rbd. mod Afbetaling i 10 Aar med 10 Rbd.

aarlig. I Vester -Amtet havde Amtmand Thorsteinson foran-

staltet indkjsbt 45 Tdr. Rug for 405 Rbd., til Uddeling for

de mest Trængende i Stadarsveit, Breioavik og begge Nes-

Repper, paa Grund af Foraars -Fiskeriets totale Mislykkelse,

hvilken Understøttelse Amtmanden dog ventede refunderet i

endnu ikke bestemte Terminer. Ligeledes havde Amtmand
Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet bevilget Skeggjastad Rep

i Norder-Mula Syssel et Laan paa 200 Rbd., at tilbagebetale

i 3 Aar med l

fa aarlig, saaledes at det første Afdrag skulde

erlægges i Sommeren dette Aar (1840).

Denne sidstnævnte Amtmand foreslog nu at maatte er-

holde en Sum af 1000 Rbd., efter Afdrag af fornævnte 200

Rbd., til Disposition, for at understøtte flere forarmede Di-

strikter i fornbdent Fald, og da Rentekammeret finder dette

nødvendigt, for at kunne sikkre den fornødne Hjælp i betimelig

Tid, indstilles Forslaget med nogle dertil knyttede Betingelser.

— Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1840 C, Nr. 244.

Paa Grund af de allerund. forklarede Omstændig-

heder approbere Vi allernaad., at der i sidstafvigte Aar

ere af den islandske Jordebogskasse, efter Anviisning

af Stiftamtmanden over Island, blevne udbetalte følgende

Forskud til Afhjælpning af den storste Nød i adskillig«

Distrikter paa bemeldte Oe, nemlig i Sonder -Amtet

400 Rbd. r. S., i Vester- Amtet 405 Rbd. r. S., og i

Norder- og Oster-Amtet 200 Rbd. r. S., imod at disse

Forskudde tilbagebetales i de Terminer, som Amtmænd-

ene have fastsat eller ville fastsætte.

Derhos tillade Vi lige allern., at der i Almindelig-

hed for Fremtiden maa, for hvert af Islands tre Amter,

sættes til vedkommende Amtmands Disposition en Sum

af indtil 4000 Rbd. r. S. af fornævnte Jordebogskasse,
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paa hvilken Sum Amtmændene i Nødstilfælde, naar det 1840.

ikke maatte være en eller anden Commune muligt ved ^TXT^r° 20. Mai.
egne Midler at afhjælpe en ved extraordinairé Omstæn-'

digheder foraarsaget Trang, kunne anvise de fornodne

Forskudde, Alt dog kun paa Vilkaar: a) at den nævnte

Sum ingensinde overskrides, samt at navnligen de

allerede i lignende Oiemed af Jordebogskassen udbe-

talte Forskudde ansees at være afholdte af hfin Sum;

— b) at de Belbb, der i den følgende Tid, i Henhold

til denne Bestemmelse, maatte blive requirerede, ud-

betales til vedkommende Communers Fatligvæseu, dog

saaledes, at Fattigbestyrelserne tillige drage Omsorg

for, at ogsaa de, som, skjdndt ikke ellers henhbrende

under Fattigforsorgelsen, under extraordinairé Omstæn-

digheder maatte være i oieblikkelig Nbd, erholde den

fornodne Hjælp paa passende Vilkaar med Hensyn til

sammes Tilbagebetaling til Fattigkasserne; — c) at Amt-

mændene, hvergang noget saadant Forskud tilstaaes,

fastsætte de Terminer, hvori Tilbagebetalingen fra Fattig-

kassernes Side skal skee, og derefter paasee, at Be-

stemmelserne herom overholdes, og — d) at det nbie

iagttages, at Forskud kun tilstaaes, naar Noden uom-

gjængeligen kræver Saadant, og at vedkommende Fattig-

væsen indestaaer for Forskuddenes Tilbagebetaling. —
Kjbbenhavn den 20. Mai 1840 \

Kongelig Resolution ang. Laan til Beboerne 20. Mai.

af Grimso i Oefjords Syssel. Khavn den 20. Mai

1840". — I Rentekammerets Forestilling 5. Mai bemærkes,

at Beboerne paa Grimso" havde for flere Aar siden anholdt

om rentefrit Laan til at anskaffe sig et Dæksfartbi. Amt-

') Benne Resolution er communiceret Stiftamtmanden, begge

Amtmændene og Landfogden i Island ved Rentek. Skriv.

6. Juni 1840. Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1550—1553.
a
) Kgl. Resol. 3. April (Rentek. Skriv. 20.|April) 1844.
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1840. manden havde da bemærket, at dette Andragende kun burde

20. Mai. bevilges, naar Fartbiet kunde bygges i Nærheden, og Rente-

kammeret havde under 26. Novbr. 1836 bifaldet dette. Nu
havde Amtmanden i Begyndelsen af 1839 modtaget Andragende

fra Administratorerne Danielsen og Sæmundsen, samt Sogne-

præsten paa Grimso, om Hjælp for Oboerne til Anskaffelse af

et stbrre Fartbi, da de kun eiede to sexaarede Baadé, som hver-

ken kunde bruges til Havkaivefangst eller Transporter. Da

Amtmanden gik ind herpaa, byggede Danielsen et Fartbi paa

omtrent 2'/2 Commercelæst, som kostede 500 Rbd., foruden

en 50 Alen lang Tallielbber, der er skjænket af bemeldte Da-

nielsen, og dette Fartbi var nu overdraget 10 Beboere af Grimsb,

mod at de, ifald Kjbbesummen allern. forundtes dem som Laan,

forpligtede sig til at tilbagebetale denne Sum i 5 paa hinanden

fblgende Aarmed 100 Rbd. aarlig, fbrste Afdrag den 1. Juli 1840$

dog at de i enkelte Terminer kunde betale mere, hvis de bnskede

dette, samt at de gave Pant saavel i Fartbiet som i deres bvrige

Eiendele. Alle Indbyggerne paa Oen, saavel som Præsten,

kunde være Deeltagere, Enhver kunde afhænde sin Andeel til

en anden Obo, men ikke til udenfor Boende. Udeblev en

Participant med den bestemte Terminsbetaling, kunde en anden

udlbse ham. Endelig skulde Fartbiet være under Repstyrerens

Overopsyn, og enhver Brug af samme kun skee med hans Sam-

tykke. Baaden havde staaet sin Prbve, thi Grimsbboerne

havde kunnet rumme i den paa eengang alt hvad de behbvede

til et heelt Aar fra Handelsstedet, og de havde seilet fra

Gjbgrataa til Grimsb paa 2'/2 Time. Collegiet anbefaler saa-

ledes Bevilgelsen af dette Anliggende. — Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1840 C, Nr. 245.

Af den islandske Jordebogskasse ville Vi allernaad.

have de i Vort Rentekammers allerund. Forestilling om-

handlede 10 Beboere paa Grimsb under Oster- og

Norder- Amtet paa Island forundt et rentefrit Laan af

500 Rbd. r. S. i Anledning af Anskaffelsen af indbe-

meldte Fartbi, paa Vilkaar: \) at de tilbagebetale dette

Laan i 5 paa hinanden fblgende Aar med 100 Rbd.

r. S. aarligen, saaledes at det fbrste Afdrag erlægges

den 1. Juli d. A., og — 2) at der til Sikkerhed gives

Pant i Laantagernes Indbo, saavel som i det anskaffede
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Fartoi, samt iovrigt under de af disse vedtagne Con- 1840.

ditioner. — Kibbenhavn den 20. Mai 1840 1
. ^TZTT^J 20. Mai

Kongelig Resolution ang. Honorar for Udar- 20 - Mai -

beidelse af en Choralbog for den islandske Kirke-

sang. Khavn den 20. Mai 1840. — I Rentekam-

merets Forestilling 5. Mai bemærkes, at efter at det ved kgl.

Resol. 23. Januar 1839 var bestemt, at et Orgel skulde an-

skaffes til Domkirken i Reykjavik, havde man anmodet Pro-

fessor Weyse om, at udarbeide en Choralbog for Island, efter

de Melodier, som den til Organist i Reykjavik bestemte Semi-

narist Pétur Guoj6nsson maatte opgive for ham. Weyse havde

nu indsendt en Choralbog med 60 Melodier og for dette Ar-

beide beregnet sig 200 Rbd., hvorhos han havde forpligtet sig

til uden videre Betaling at bearbeide 10 å 12 Melodier, som

Gudjonsson maatte senere nedsende fra Island.

Gudjonsson havde besluttet at give Underviisning i Sang

saavel i Borneskolen eller Almueskolen i Reykjavik, som uden-

for samme, men for bedre at kunne lede denne Underviisning

anholdt han om, at bemeldte Skole maatte skjænkes et Forte-

piano tillige med nogle firstemmige Sange m. v. — Kammeret
anslaaer hertil etBetøb af 200 Rbd., og androg tillige paa Appro-

bation af en Gudjonsson tilstaaet Understøttelse til Equipering

til Hjemreisen af 40 Rbd. r. S. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1840 C, Nr. 246.

For Udarbeidelsen af en Choralbog til Brug ved

det til Reikevig Domkirke anskaffede Orgel ville Vi

allern. have Professor Weyse tilstaaet et Honorar af

200 Rbd. r. S. af den islandske Jordebogskasse. —
Derhos tillade Vi allernaad., at der til Afbenyttelse ved

Sangundervisningen i Reikevig Almueskole maa for

bemeldte Kasses Regning indkjbbes et Fortepiano, samt

nogle fiirstemmige Sange, med videre, for en Sum af

Resolutionen er meddeelt Amtmanden i Nord- og Oster-

Amtet ved Rentek. Skriv. 6. Juni 1840, med Forskrift om
Laanets Udlæg af Modruvalla Klosters Administrations-

Indtægter, og om dets Tilbagebetaling. Rentek. Isl. Copieb.

Nr. 1556.
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1840. 200 Rbd. r. S., imod at saavel Fortepianoet som Sang-

[^J^r" bbgerné forblive Skolens Eiendom. — Endeligen har det

Vort allerhbiesle Bifald, at Seminarist Peter Gudjohnsen,

der i dette Foraar er vendt tilbage til Island, for at

bestyre den nysnævnte Skole, er, til Anskaffelsen af

nogle nbdvendige Klædningsstykker, forundt en Under-

støttelse af 40 Rbd. r. S. af titnævnte Kasse. — Kjo-

benhavn den 20. Mai 1840.

Cancellie-Skrivelse til Directionen for Univer-

sitetet og de lærde Skoler, ang. Spfirgsmaalet

om Skolens Reorganisation og Flytning til

Reykjavik. Rhavn den 21. Mai 1840. — Canc.

I. Depart. Brevb. 1840, Nr. 2117.

Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde

Skoler har under 9. Januar sidstleden, ved at tilstille

Cancelliet vedlagte hermed tilbagefolgende Betænkninger

fra Stiftamtmanden og Biskoppen over Island og fra

den ifølge allerh. Resolution af 22. August 4 838 sammen-

kaldte Forsamling af Embedsmænd paa Island, samt

et Andragende fra Amtmand Thorarensen, Altangaaende

den paatænkte Reorganisation af det lærde Skolevæsen

paa Island, behageligen begjært dette Collegii Tanker

angaaende Maaden, hvorpaa saadan Reorganisation

hensigtsmæssigst kunde iværksættes, og navnlig med

Hensyn til Hovedsporgsmaalet, om nemlig Skolen bbT

omdannes paa Bessestad, hvor den nu befinder sig?

eller forflyttes til sit tidligere Sæde Reikavig; hvor-

hos velbemeldte Direction ogsaa lod medfølge den

ligeledes hermed tilbagefolgende Betænkning fra Consi-

storium over den foreslaaede Plan til Skolens Reorga-

nisation og Oprettelsen af et med Skolen forbundet

Institut for den hbiere Dannelse af de tilkommende

Præster paa Island.

I denne Anledning skulde Cancelliet ikke undlade

tjenstligst at yttre, at det vistnok maa ansees særdeles
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vanskeligt at have en bestemt Mening angaaende det 4840.

opkastede Hovedspbrgsmaal, hvortil udentvivl behbvedes 21. Mai.

et saa klart og bestemt Billede over de locale Forhold,
^

som ikke kan faaes uden personligt Bekjendtskab med
samme. Vel haves vidtldftige Fremstillinger af Fordele

og Uleiligheder saavel af Skolens Vedligeholdelse paa

Bessestad som af dens Forflyttelse til Reikavig, men

man vil have Vanskelighed ved at opfatte og vurdere

disse forskjellige Momenter i deres individuelle Styrke,

hvorpaa dog egentlig Alt kommer an. . Dog skjbnner

Pluraliteten af Cancelliets Medlemmer ikke rettere, end

at overveiende Grunde tale for at lade Skolen forblive

i Bessestad, naar Kirken tillige anvendes til Skolens

Brug, for hvilken Mening ogsaa Pluraliteten i Forsam-

lingen af de islandske Embedsmænd har erklæret sig.

Tages blot Hensyn til Bekostningerne, da ere vel

de aarlige Udgifter omtrent lige store, hvilket af disse

Alternativer der end vælges. Efter hvad der indeholdes

i den i Gjenpart modtagne Skrivelse af 5. Marts f. A.

fra den kgl. Direclion til Rentekammeret, have de aar-

lige Omkostninger ved Skolen paa Bessestad hidtil ud-

gjort 6,200 Bbd.; hertil haves i Skolens aarlige Ind-

tægter 4,960 Rbd. Ved den paatænkte Reorganisation

af Skolen vil dennes Underballance omtrent fordges

med 500 Rbd., hvilket af de to Alternativer der end

vælges. lovrigt maa man holde for, at Udgifterne baade

efter den ene og den anden Plan ville blive storre

end de ere anslaaede til; thi det kan neppe antages,

at man for saa ringe Gager, som foreslaaet, kan faae

°g beholde nogenlunde dygtige Mænd. At Bekostning-

erne ved Skolens Forflyttelse til Reikavig i det Hele

ville blive sttfrre, end paa Bessestad, kan vel og med
Sikkerhed antages; navnlig kan man neppe gjdre Reg-

nmg paa den Assistence, man skulde kunne faae hos

Domprovsten og Landphysikus, hvilken sidste Embeds-

mand paa ingen Maade burde binde sig til stadige For-
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1840. retninger i Reikavig, der saa ofte maatte komme i Col-

21. Mai. lision med hans Embede.

jyj ecj Hensyn til de Bekostninger, der maae an-

vendes til Tilveiebringelsen af de fornbdne Bygninger,

vil betydelig Besparelse være forbunden med at vælge

Bessestad. Her kan nemlig, naar Kirken tillige indrettes

til Skolebygning, erholdes 2 solide grundmurede Byg-

ninger af hensigtsmæssig Indretning for 13,000 Rbd.,

hvoraf dog de 5000 Rbd. under alle Omstændigheder

maatte anvendes lil Kirkens Reparation, saa at den

egentlige Udgift for den kg). Kasse ved Skolens Ind-

retning kun vil belbbe 8000 Rbd. Forflyttes derimod

Skolen til Reikavig, vil den fornbdne Skolebygning,

hvis den skal opfbres af den paa Island brugelige

Kampesteens -Grundmuur, koste 25,000 å 30,000 Rbd.,

og, hvis man vil indskrænke sig til en Bygning af Muur

og Bindingsværk, der dog kun regnes at kunne staae

i 50 å 60 Aar, vil Omkostningen hermed dog belbbe

12,000 å 14,000 Rbd., hvorhos man i sidste Fald maatte

være betænkt paa aarligen at opsamle saameget, at

den fornbdne Capital til en ny Bygnings Opfbrelse kunde

haves, naar den ældre ei længer var brugelig.

Imidlertid bor den stbrre eller mindre Bekostning,

som de forskjellige Planer ville medfbre, ikke være

Hovedmotivet ved Valget, især da de ældre Forandringer

med Bispestolene og de dertil knyttede lærde Skoler

neppe have været heldige eller vel overveiede, og Re-

gjeringen derfor uden Tvivl bbr tilskyde hvad der be-

hbves, for omsider at bringe et nogenlunde godt Re-

sultat ud deraf. Man skulde derfor ingenlunde fraraade

Skolens Henflyttelse til Reikavig, saafremt det med

Sikkerhed kunde antages, at afgjbrende Fordele med

Hensyn til Skolens egentlige Bestemmelse baade som

lærd Skole og som hbiere Dannelses-Anstalt fornemme-

lig for de Elever, der, uden at have Evne til at be-

nytte Kjbbenhavns Universitet, vilde danne sig til at
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indtræde i den geistlige Stand paa Island, derved vilde 1840.

vindes; men dette skjonnes ikke at være Tilfældet. 21. Mai.

De Mangler, Stiftsøvrigheden har udhævet ved den

nuværende Indretning, vilde i det Væsentlige blive af-

hjulpne, naar Skolen reorganiseredes paa Bessestad

efter den dertil udkastede Plan. Vel vilde den paa-

tænkte hoiere Dannelses- Anstalt ikke kunne realiseres

i det Omfang paa Bessestad, hvori saadant vilde være

muligt i Reikavig, ligesom Eleverne og ved Bessestads

isolerede Beliggenhed vilde komme til at mangle den

Leilighed til at vorde mere afslebne og udvortes dan-

nede, som Opholdet i Reikavig formentlig vilde frem-

byde; men foruden at det vistnok er tvivlsomt, om

Skoledisciplene, især naar de ere af simple Forældre,

og altsaa mest kunde trænge til en dannende Omgang,

vilde faae synderlig Adgang til de bedre Familier, lige-

som en Deel Omgang, der ikke duede, vel og vilde

forefalde, saa vilde vel og den udvortes Dannelse og

især den, som det synes, hoist fornodne Tilvænnelse

til stcirre Reenlighed dog tildeels kunne opnaaes paa

Bessestad, naar de fleste Lærere, og deriblandt de gifte,

fik Bopæl paa Skolen, hvortil kommer, at Bessestads

isolerede Beliggenhed, der dog kun er 2 å 3 Timers

Reise fra Reikavig, paa den anden Side vilde give An-

ledning til mindre Adspredelse og færre for Ungdom-

men farlige Fristelser, ligesom det i det Hele med Hen-

syn til Elevernes Dannelse allerede vil være en be-

tydelig Vinding, naar man ved at foroge deres Antal

kan optage disse i Skolen i en yngre Alder, end hidtil

har været Tilfældet. Det synes og, selv om hine to

Fordele, der dog efter hvad derved er bemærket synes

temmelig precairt, virkelig kunne opnaaes ved Skolens

Forflyttelse til Reikavig, at det efter de nærværende

Forhold, hvori der neppe i rum Tid vil være en væ-

sentlig Forandring at vente, kan være meget tvivlsomt,

om de vilde have onskelige Fftlger. Den hoiere Kultur

og Politur i Forbindelse med Vanen til en mindre
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i 840. tarvelig Kost, end den, den storsto Deel af Eleverne

21. Mai. havde nydt i deres Hjem, vilde nemlig med fåre, at

disse, naar de siden befordredes til de hoist ringe

Præstekald, hvortil de i Almindelighed alene kunde

have Adgang, kun desto tungere vilde fole Savnet af

hine tilvante Goder, og gjbre dem utilfredse med deres

indskrænkede og tarvelige Stilling, og saaledes uskik-

kede til at stifte nogen Gavn i samme. Saalænge man

derfor ikke har nogen Udsigt til i Almindelighed at

kunne forbedre Præsternes Kaar paa Island, men disse

Embeder for en stor Deel maae vedblive at være saa

ringe aflagte, at Præsten, for at erhverve det daglige

Brod, maa udfore den simple Arbejdsmands Gjerning,

tvivler man meget om, at den stbrre Dannelse, der

kunde erhverves i Kjbbstadlivet, vilde være en sand

Velgjerning for dem.

Den Betragtning er vistnok ogsaa vigtig, at Op-

holdet i Reikavig virkelig vil blive kostbarere for Elev-

erne, hvilket med Hensyn til Pluralitetens Fattigdom og

de ringe Udsigter, der erhverves, er af ikke liden

Betydenhed.

I Henseende til Oeconomien ved Skolen formenes

vel dens Forflyttelse til Reikavig at frembyde nogle

Fordele, fornemmelig den, at Lærerne kunde befries

for at fåre Tilsynet med samme; men paa den anden

Side erkjender man dog, at dette Punkt frembyder

Vanskeligheder, og det er vistnok, efter Alt, hvad herom

er anfårt, meget tvivlsomt, hvorvidt man paa en nogen-

lunde fyldestgjbrende Maade vil være i Stand til at

overvinde disse, in specie er det neppe at vente, at

det vil lykkes, at faae den stbrre Deel af Eleverne

tingede i Kost hos dannede Familier, og saafremt dette

ikke skulde være at opnaae, vilde Faren for deres

Moralitet og Sædelighed blive saameget stbrre, naar

det formedelst en Forbgelse af deres Antal blev muligt

at optage disse, hvoraf vel den stbrste Deel i Reikavig
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vilde leve fjernet fra Forældre og Venner, i en yngre 1840.

Alder end hidtil. 21. Mai.

Det skjbnnes heller ikke, at Tilsynet med Skolen
^

vil være for vanskeligt, fordi den bliver i Bessestad,

der som foranfbrt kun er omtrent 4 Miil fra Reikavig,

og naar Skolen er forsynet med en paalidelig Rector,

ere ingenlunde jevnlige Besog af Skoleephorerne for-

nbdne eller onskelige, og at Biskoppen besoger det

adskillige Gange om Aaret, Stiftamtmanden ogsaa et

Par Gange om Aaret, kan vel let overkommes. Dom-

provsten kunde directe gjbres til Medephor.

Det maa derhos, efter hvad der er yttret under

Ventilationen af denne Sag, antages, at Skolens For-

flyttelse til Reikavig har den almindelige Mening paa

Island imod sig.

Endelig vilde og Skolens Reorganisation paa Besse-

stad frembyde færre Vanskeligheder og Bekostninger

for det Tilfælde, at dens Forflyttelse til Reikavig i

Tiden skulde vise sig bnskelig, end i det omvendte

Tilfælde, hvis dens Forflyttelse til Reikavig nemlig skulde

vise sig uhensigtsmæssig. Alt hvad der opoffres ved

den fbrste Plans Udforelse vilde i hiint Tilfælde være

8000 Rbd., af hvilket Tab dog en Deel maatte kunne

dækkes ved Salget af Skolens Eiendomme paa Besse-

stad; hvorimod man, saafremt det i Tiden skulde blive

nbdvendigt at flytte Skolen tilbage fra Reikavig til

Bessestad, ei alene tildeels vilde tabe den Capital,

som var anvendt paa Skolens Bygning, men desuden

stbde paa ikke ubetydelige Vanskeligheder ved atter

at etablere den paa sit ældre Sted, fornemmelig ved

Savnet af den nuværende grundmurede Skolebygning,

som det vel turde være vanskeligt at faae tilkjbbs igjen

for en forholdsmæssig Priis, om man endog sbgte at

conservere Jorderne ved en midlertidig Bortbygsling,

ligesom det heller ikke var afgjort, at Bessestad Kirke,

som . man formener uden Skade at kunne nedlægges,

og hvis Vedligeholdelse koster den kgl. Kasse betyde-
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1840. lige Summer, til den Tid endnu vilde existere som Kirke,

21. Mai. og saaledes kunde benyttes paa den Maade, hvortil

nil gives Leilighed.

Gollegiets Pluralitet skjonner derfor ikke rettere,

end at overvejende Grunde synes at tale for, for det

første at bestemme sig for Skolens Reorganisation paa

Bessestad, hvilken Plan formentlig er den, der mest

harmonerer med de nærværende Forhold, og hvorved

der heller ikke vil lægges nogen Hindring af Betyden-

hed i Veien for, at man jo i Tiden kunde forflytte den

til Reikavig, dersom Grundene for en saadan Forflyt-

telse under forandrede Forhold skulde vise sig mere

afgjbrende end de for Tiden forekomme at være. Gol-

legiets Minoritet maa derimod med Stiftamtmanden og

den betydelige Minoritet i den islandske Forsamling,

det theologiske Fakultet og Universitets-Directionen være

enig i, at Skolen forlægges til Reikavig, hvilket man,

isærdeleshed naar man vil vente, at den tillige som

hbiere Læreanstalt for vordende Præster paa Island skal

kunne stifte nogen sand Nytte, anseer for ubetinget

- nødvendigt.

Med Hensyn til Skolens Indretning, da maa den

vel i det Væsentlige udfores efter den af Stiftsøvrig-

heden udkastede Plan, hvorved det dog var bnskeligt,

at Læretiden ved den hbiere Dannelses-Anstalt in specie

for Theologerne kunde udvides til et virkeligt heelt

Aar, eller, med Ferierne iberegnede, 1*/2Aar; thi over

denne Grændse tor man vel med Hensyn til de der-

med forbundne forbgede Bekostninger for Eleverne

neppe gaae, ligesom man holder sig forvisset om, at

den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

vil vaage over, at det hbist vigtige Oiemed med denne

Anstalt opnaaes i et saa udstrakt Omfang, som Om-

stændighederne gjbre muligt. — Ibvrigt maatte det for-

mentlig ved Oprettelsen af det foreslaaede Seminarium

for Præster bestemmes, at Ingen, som for Fremtiden

(dog fra en vis Tid at regne) dimitteres fra Skolen,
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kan, naar han ikke underkaster sig theologisk Embeds- 4840.

Examen ved Kjøbenhavns Universitet, ansættes i Præste- "Tr^TT^J
' 21. Mai.

kald paa Island, uden at have ladet sig examinereved

bemeldte Seminarium;, ligesom og den Charakteer, de

erholdt ved Examen, maatte tages i Betragtning ved

Embeds-Befordring, hvilket Hans Maj*, kunde forbeholde

sig nærmere at ordne ved Lov.

Sluttelig skulde Cancelliet, for det Tilfælde, al det

maatte bestemmes, at Skolens Reorganisation skal fore-

tages paa Bessestad, ikke undlade at tilfoie, at man

efter Omstændighederne ikke finder Noget at erindre

mod Anvendelsen af Bessestad Kirke til Bygning for

Skolen, samt at man, naar Skolens Reorganisation be-

stemmes paa denne Basis, er villig til at indlede nær-

mere Correspondence angaaende Maaden, hvorpaa Kir-

kens Nedlæggelse kunde skee. — Det kongel. Danske

Cancellie den 21. Mai 4840.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 21. Mai.

skoppen over Island, ang. Realisation af Ålpta-

næs Kirkes Inventarium. Khavn den 21. Mai

1840. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1840, Nr. 2127—28.

I et hertil indkommet Andragende har Eieren af

Alptanæs Kirke, John Sivertsen (« J6n Sigurosson), an-

sbgt om, at de bemeldte Kirke tilhorende 2 Hundreder

i Hopper og 3 Hundreder i Kjedler og Sengklæder

maatte fraskrives Kirken, eller at det maatte tillades

ham at indlose dem imod Betaling efter den gamle

Maalestok med 4 Rbd. r. S. for hvert Hundrede, samt

at dette Belbb maatte indsættes paa Rente i den kgl.

islandske Jordebogskasse.

Deres Hbiærv. har i Deres Ansbgningen paategnede

Betænkning af 6. Novbr. f. A. indstillet, at den ansogte

Indlosning maatte bevilges, dog saaledes, at der for

XI. li. 41
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4840. hvert Hundrede betales 8 Rbd. r. S., som i gamle Dage

r7^7*r var Betalineen for eet Hundrede.
21. Mai. &

.

Efter at Cancelliet i denne Anledning nar brev-

vexlet med det kgl. Rentekammer, skulde man tjenstl.

tilmelde Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjorelse, samt videre foiende

Foranstaltning, at den ansbgte Indlosning af de om-

meldte Alptanæs Kirke tilhorende 5 Hundreder bevilges,

imod en Betaling af 8 Rbd. r. S. for hvert Hundrede,

samt at det herved indkommende Beibb, 40 Rbd. r. S.,

bor indsættes paa Rente i den kongl. islandske Jorde-

bogskasse. — Det kgl. Danske Gancellie den 21. Mai

1840 i

23. Mai. Plakat angaaende Straffen paa Vand og Brod.

Khavn den 23. Mai 18401 — Denne „Plakat, inde-

holdende Modificationer i Forordningen af 12. Juni 1816 an-

gaaende Straffen af Fængsel paa Vand og Brod", er publiceret

1841 paa Vestinannc5erne, i Borgarfjords, Myra, Snæfellsnæs,

Bardastrands, Hunavatns, Oefjords og begge Mula-Sysselerne.

Siden er den forelagt Althinget, der har fraraadet dens Ud-

videlse (Tioindi frå alfnngi 1845, S. 523), som ikke heller er

paafulgt. — Canc. 2. Departem. Registr. XLI, 155b (1840,

Nr. 311 b
). Original - Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. 1840,

S. 623-629 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1840, S. 175—

177. Schou XXIII, 119—121.

23. Mai. Plakat ang. nogle Bestemmelser om Appel

i criminelle Sager. Khavn 23. Mai 1840. —
Denne uPlakat, indeholdende nærmere Bestemmelser angaaende

nogle Appellen i criminelle Sager vedkommende Punkter", er

bekjendtgjort 1841 paa Vestmannb'erne, i Arnæs Syssel, samt

i Borgarfjords, Myra, Snæfellsnæs, Dala, Bardastrands, Huna-

vatns, Skagafjords og begge Mula-Sysselerne. Den er antagen

for at være ipso jure gjeldende, men tmskes dog helst som

') s. D. Meddelelse herom til Rentekammeret. Brevb. sst.

2
) Justitsmin. Skriv. 2. Juni 1848.



Plak. ang. Appel i crimtn. Sager. 643

ugjeldende af Forsamlingen af islandske Embedsmænd i Reykja- \ 840.
vi'k (Ti'oindi fra nefndarf. isl. embættism. 1842, S. 126—127). *~

—

Siden er den forelagt Althinget til Betænkning, og efter at det
23

*
Mai*

havde fraraadet dets Udvidelse til Island (Tioindi fra alpingi

1845, S. 522-523) er denne ikke siden paafulgt. — Canc.

2. Depart. Registr. XLI, 155b C 1840, Nr. 31 1»). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. 1840, S. 629—642 (med Mo-
tiver). Qvart-Forr. for 1840, S. 172— 175. Schou XXIII,

117-119. i r:

Directionen for Universitetet og de lærde 23. Mai.

Skolers Skrivelse til det Danske Cancellie., ang.

Optagelsen af en islandsk Skolediscipel i danske

Skoler. Khavn den 23. Mai 1840. — Univ. Dir.

Copieb. for Univers, og Skolerne 1840, Nr. 722.

Ved Skrivelse af 25. f. M. har det kongel. Danske

Gancellie begjært Directionens Yttringer i Anledning af

den herhos tilbagefolgende Skrivelse fra Stiftamtmanden

over Island, samt dermed fulgte Andragende, hvori

Land- og Byfoged Gunlbgsen i Reikavig anholder om,

at hans 4 3 Aar gamle Halvbroder Sæmund Gunlbgsen

maalte tilstaaes en Gratistplads i en dansk Skole.

I denne Anledning skulde Directionen tjenstl. melde,

at uagtet den kgl. Resolution af 40. Marts 1826, der

hjemler unge Islændere, som ere fortrinlig begavede

og trængende til Understøttelse, Ret til strax. at blive

optagne som Gratister i Metropolitanskolen, Roeskilde

eller Slagelse (samt den nu nedlagte Helsingors) Skole,

nied Nydelse af Skolens hoieste Stipendium, som Be-

tingelse for en saadan Begunstigelse fordrer, at saa-

danne Disciple skulle anbefales af Biskoppen over Is-

land, der har at tilstille Directionen fuldstændige Be-

visligheder angaaende deres Naturgaver og Fremgang,

samt Trang til Understottelse, og uagtet dette ikke i

nærværende Tilfælde er iagttaget, vil Directionen dog

efter Omstændighederne ikke nægte Disciplen Sæmund
Gunlbgsen Nydelsen af bemeldte Begunstigelse, saa-

41*
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1 840. ledes at han, hvis det onskes, til næstkommende Efter-

^TTT^aar optages som Gratist i en af ovennævnte 3 Skoler

og efter Omstændighederne tillige tillægges Beneficium

af 50 Rbd., enten strax eller efter nogen Provetid, hvilket

Stipendium iftvrigt, efter indhentede Erklæringer, lettest

vilde kunne forundes ham i Slagelse Skole, hvis denne

maatte vælges.

lbvrigt maa Directionen til velbemeldte Collegium

have henstillet, hvorvidt samme maatte finde sig for-

anlediget til at anbefale Sæmund Gunltfgsen til end-

videre af den almindelige Pensionskasse at forundes

en Understøttelse til at bestride de Omkostninger, som

hans Ophold her vilde udkræve, og hvortil Directionen

under ingen Omstændigheder kan forskaffe ham anden

Hjælp end det anførte Stipendium. — Den kongelige

Direction for Universitetet og de lærde Skoler den

23. Mai 1840.

23. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Beregning af Sportler for Paategning

af et Handels-Skibs Papirer. Khavn den 23. Mai

1840. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1541.

Hr. Stiftamtmand Bardenfleth har med behagelig

Skrivelse af 12. Novembr. f. A. hertil indsendt et An-

dragende, hvori Landfoged Gunlogsen har forespurgt,

om det i Sporlelreglementet af 10. Septbr. 1830 § 62

befalede Gebyr for Paategning af et Handelsskibs Pa-

pirer m. v. bliver at erlægge ogsaa i det Tilfælde, at

et Skib ankommer til en Havn, men atter forlader

samme, uden enten at losse eller lade sammesteds.

Efter at Kammeret i Anledning heraf har brev-

vexlet med det Danske Gancellie, skulle vi ikke und-

lade herved tjenstligen at melde Hr. Stiftamtmanden til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Landfoged Gunlogsen, at da det, for at Gebyr skal
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kunne beregnes, i den nævnte § af Sportelreglementet 4840.

af 10. Seplbr. 1830 udtrykkelig forudsættes, enten at"^^T7*T

Skibet baade losses og lades, eller een af Delene, saa

kan der intet Gebyr fordres i det omtalte Tilfælde. —
Rentekammeret den 23. Mai 4 840.

Directionen for Universitetet og de lærde 26. Mai.

Skolers Skrivelse til det theologiske Fakultet,

ang. Understøttelse for en Præst fra Island, til

at fortsætte theologiske Stadier i Kjobenhavn.

Khavn den 26. Mai 1840. — Univ. Dir. Copiebog

for Univers, og Skolerne 1840, Nr. 731.

Efter at Directionen i Anledning af det theologiske

Fakultets Indstilling i Skrivelse af 2. d. M. havde ned-

lagt allerund. Forestilling, har det behaget Hans Maj*.

Kongen ved allerhbi. Resolution af 45. næstefter allern.

at forunde personel Capellan P. J. Mathiesen fra Island,

som Hjælp til at fortsætte sit Ophold her i Staden, for

at udvide sine theologiske Kundskaber, en extraordi-

nair Understoltelse af Communitetets Kasse af 100 Rbd.

Sedler, hvoraf Halvdelen bliver at udbetale ham strax,

og den anden Halvdeel til næstkommende Efteraar,

under Forudsætning af, at han med samme Alvor som

hidtil fortsætter det begyndte Studium.

Denne allerhbi. Resolution communiceres herved

tjenstl. det theologiske Fakultet til fornoden Efterretning

og Foranstaltning, samt (il Bekjendtgjorelse for Capellan

Mathiesen, hvorhos man lader de med hans Ansogning

indsendte Bilage hoslagte folge tilbage. — Den konge-

lige Direction for Universitetet og de lærde Skoler den

26. Mai 4 840.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 30. Mai.

Amtet i Island, ang. Salg af Legat-Jorden Fjardar-
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1840. horn i Stranda Syssel. Khavn den 30. Mai 1840.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 2333.

I Anledning af Hr. Amtmands Skrivelse af 30. Martii

f. A. skulde man, forsaavidt De deri har indstillet, at

den det Fjardarhornske Legat tilhorende Halvgaard

Fjardarhorn maa stilles til offentlig Auction og Kjbbe-

summen forrentes til Fordeel for Fattigvæsenet i Brod-

danæs Rep, efter desangaaende at have corresponderet

med det kgl. Rentekammer, til Efterretning og videre

Foranstaltning tjenstligst melde, at Hr. Amtmands Ind-

stilling herved bifaldes. — Det kgl. Danske Cancellie

den 30. Mai 1840.

2. Juni. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Sognebeboernes Forpligtelse til at bekoste

Lukke for Kirkegaardene. Khavn den 2. Juni

1840. Anlort som publiceret 1841 i Borgarijords, Huna-

vatns og Norder-Mula Sysseler. — Canc. 1. Depart. Brevbog

1840, Nr. 2367. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1840, S. 120.

Deres Hoiærværdighed har i behagelig Skrivelse

af 30. Novbr. f. A., i Anledning af, at Sognebonderne

i Setberg Sogn, uagtet gjentagne Paamindelser, ikke

ville erkjende det for deres Pligt, at anskaffe en Dbr

eller Grind med Tilbehbr i det saakaldte Sjæleled paa

Setbergs Kirkegaard, forespurgt hos dette Collegium,

om det ikke er Sognebondernes i den gjeldende Lov-

givning grundede Pligt, paa deres egen Bekostning at

forsyne Kirkegaardens Sjæleled med en behbrig Dbr eller

Grind paa Hængsler inden tilhørende Dbrstolper.

Efter at Gancelliet desangaaende har brevvexlet

med det kgl. Rentekammer, skulde man tjenstligst til-

melde Deres Hbiærv. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjbrelse, at det ommeldte Lukke paa Kirke-

gaardens Indhegning bb*r, ligesom denne, bekostes af
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vedkommende Sognebeboere. — Det kgl. Danske Gan

cellie den 2. Juni 1840.

Kongelig Resolution angaaende Forslag om Op- 6
-
Juni -

tageisen af Reykjavik i de danske Kj obstæders

Brandassurance. Khavn den 6. Juni 1840. —
see Cancellie-Skrivelse 27. Februar 1841.

Kongelig Resolution ang. Understøttelse til 6-

Udgivelse af en islandsk Læsebog og Forskrifter.

Khavn den 6. Juni 1840. — I Forestilling 4. Juni

beretter Directionen for Fonden ad usus publicos, at Stud. jur.

Johan Haldorsson havde i det sidst afvigte Aar udgivet en

uJulegave for Børn" paa Islandsk, og at dette Skrift havde

vundet Bifald, hvorfor han nu agtede at udgive en større Læse-

bog med Forskrifter, og søgte dertil en Understøttelse, idet

han anslog Bekostningerne til 200 Rbd. — Directionen anbe-

faler ham til 100 Rbd. — Sager henhørende til Fond. ad usus

publ. Journ. 10, Nr. 351.

Vi ville allern. have Studiosus juris Johan Haldor-

sen bevilget af Fonden ad usus publicos en Under-

støttelse af 100 Rbd. Sedler til Udgivelsen af indbe-

meldte Læsebog og Forskrifter. — Kjobenhavn den

6. Juni 4 840.

4840.

2. Juni.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over is.Juni.

Island, angaaende Uniformer for Politiebetjentene

i Reykjavik. Khavn den 13. Juni 1840. —
Publiceret i Reykjavik 1840. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1840,

l Anledning af Hr. Stiftamtmands behagelige Skri-

velse af 29. Februar d. A., hvori De begjærer Cancel-

liets Bestemmelse betræfFende Maaden, hvorpaa de

Omkostninger skulle udredes, der have været forbundne

med Anskaffelsen af Uniformer til Politiebetjentene i
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1S40. Reikevig, skulde man, efter desangaaende at have corro-

T!TT^T" sponderet med det kel. Rentekammer, til Efterretning
13. Juni. 1

.

og videre Foranstaltning tjenstl. melde, at det bifaldes,

at bemeldte Omkostninger blive at udrede af Byens

Kæmnerkasse. lovrigt overlades det til Communal-

bestyrelsen at tage under Overveielse, om det ikke

turde være rettest paa Amtets Approbation at tilstaae

Politiebetjentene et vist aarligt Beldb, mod selv at holde

sig med anstændig Uniform. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 13. Juni 1840.

13. Juni. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over INord-

og Oster - Amtet, ang. Vaccinationens Fremgang

m. v. Khavn den 13. Juni 1840. — Canc. 3. De-

partem. Brevb. 1840, Nr. 2500.

Efter at Cancelliet har corresponderet med det kgl.

Sundheds-Goliegium i Anledning af Hr. Amtmands hertil

indsendte Forestilling af 10. Februar d. A., hvori De

meddeler Underretning om Vaccinationens Fremgang i

Nord- og Ost- Amtet, skulde man tjenstl., med Hensyn

til hvad De deri har anfort om Distriktschirurg Skapte-

sen, tjenstligst anmode Dem om, at give ham en Paa-

mindelse for det af ham udviste Forhold 1
.

Forsaavidt Skaptesen iovrigt har andraget paa, at

Vaccinations-Bestillingen ikke, saaledes som hidtil bar

været Tilfældet, maa være bundet til den geistlige

Stand, undlader man ikke tjenstlig at melde, at der

ikke findes Anledning til at foretage Noget i denne

Henseende, da Amtet, i Henhold til Bestemmelserne i

Reskr. 18. Juli 18 6
21, maa være bemyndiget til, naar

Sk. havde nemlig, ifcJlge Amtmandens Beretning, ikke

foretaget Vaccination fra i Oktober 1838, da han erholdt

Vaccinematerie fra Amtmanden, indtil i November 1839,

og havde „ligefrem tilstaaet" denne Forsømmelse, hvori

dog adskillige Omstændigheder tillige vare medvirkende

Aarsag.
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en Præst befindes forsommelig i Opfyldelsen af hans 1840.

Pligter med Hensyn til Vaccinationen, at removere ham^^^T
fra Vaccinationsbestillingen og autorisere en Anden i

hans Sted.— Det kgl. Danske Gancellie den 4 3. Juni 1840.

Cancellie-Skrivelse til den islandske Forsam- 20. Juni.

ling af Embedsmænd, ang. en særlig raadgivende

Forsamling for Island. Khavn den 20. Juni 1840 1
.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 2571—72.

I Henhold til allerhoi. Reskript af 22. August 1838

har Forsamlingen, efter at have taget under Overveielse,

hvorledes et hensigtsmæssigt Valgsystem med Hensyn

til Valget af Deputerede fra Island til Stænderforsam-

lingen for Sjællands med fiere Stifter kunde være at

indføre, samt hvorledes Dækning af de med Valgene

og Repræsentanternes Ophold ved fornævnte Stænder-

forsamling medgaaende Omkostninger kunde tilveje-

bringes, under 4 3. Juli f. A. afgivet Betænkning an-

gaaende denne Sag. Efter foregaaende Correspondence

med det kgl. Rentekammer har Cancelliet derpaa ned-

lagt allerund. Forestilling for Hans Maj*. Kongen, og det

har derefter behaget Allerhoistsamme under 20. f. M.

allernaad. at resolvere saaledes:

t(
Efter de Os allerund. foredragne Omstændigheder

[see kgl. Resol. 20. Mai 1840] .... nedlægge Fore-

stilling angaaende denne Sag".

Ved at meddele denne allerhoi. Resolution skulde

man i Henhold til samme tjenstl. have Forsamlingen

anmodet om, ved dens næstforestaaende Mode at gjore

de i bemeldte Resolution omhandlede Punkter til Gjen-

stand for den noieste Overveielse, og derpaa at afgive

dens Betænkning derover, for at Sagen derefter gjennem

dette Gollegium kan vorde Hans Majt. Kongen foredraget

til allerhoieste Afgjorelse. — Det kgl. Danske Gancellie

den 20. Juni 4 840.

For. 8. Marts 1843.
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1840. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

fwuni^
Udkast til en Anordning om Reykjavik Byes

oeconomiske Forhold og Bestyrelse. Khavn den

20. Juni 1840
1

. — Canc. 3. Departem. Breve 1840,

Nr. 2570.

Efter at Gancelliet havde modtaget den med Bi-

lage hosfolgende Forestilling fra Stiftamtmanden over

Island af 29. Januar f. A., hvori han har andraget paa,

at der maa foranstaltes udarbeidet en særegen Anord-

ning angaaende Reikevig Byes oeconomiske Forhold og

Bestyrelse, anmodede man under 16. April f. A. den

ifblge allerhbi. Resol. 22. August 1838 befalede For-

samling af Embedsmænd i Reikevig om at tage denne

Sag under Overveielse, og man har derefter ved hos-

folgende Skrivelse fra Forsamlingen af 26. Juni f. A.

modtaget vedlagte af Communalbestyrelsen forfattede

Udkast til et Regulativ for Byens oeconomiske Besty-

relse, ledsaget af de Bemærkninger, hvortil Forsam-

lingen i Henseende til Udkastet har fundet sig foran-

lediget. Stiftamtmanden har derhos ved indsluttede

Skrivelse af 25. Septbr. f, A. tilstillet Collegiet med-

følgende Erklæringer fra Byfogden og Repræsentanterne

samt Sysselmanden for Kjose og Guld bringe Sysseler

og Repslyreren for Seltjarnarnæs Rep over det i Forr

samlingens Betænkning indeholdte Forslag til en Op-

hævelse af den mellem Reikevig Byes og Seltjarnarnæs

Reps Fattigvæsen hidtil bestaaende Forbindelse.

Cancelliet har med Hensyn til denne Sag fundet

Folgende at bemærke:

Hvad forst det anførte Forslag angaaer, i hvis Folge

Reikevig og Seltjarnarnæs Rep skulde ophore at udgjore

eet Fattigdistrikt, da maa Collegiet, navnlig med Hensygn

til, al Byens Repræsentanters have yttret sig mod en

saadan Adskillelse, og at Reppen kun betingelsesviis

har erklæret sig derfor, ansee det betænkeligt for Tiden

') Anordn. 27. Novembr. 1846.
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at andrage derpaa, og finder det i al Fald nbdvendigt, 1840.

at der forinden tilveiebringes Oplysning om de Ind- 20. Juni.

lægter og de Udgifter, som hver enkelt Deel af Fattig-

distriktet harmedfort, samt at det tages under Overveielse,

deels paa hvilken Maade der bor forholdes med Hensyn

(il Delingen af Fattigvæsenets Activer og dets Byrder,

deels hvorledes der bliver at forholde med de Indi-

vider, som paa den Tid, Forandringen indfores, have

opholdt sig nogen Tid i Reikevig og nogen Tid i Sel-

tjarnarnæs Rep, og vel ikke for Tiden ere Gjenstand for

Fattigforsbrgelse, men som mulig paa Grund af et samlet

Ophold i 5 Aar i bemeldte, hidtil i eet Fattigvæsen

forenede Distrikter, kunne i Fremtiden blive forsorgel-

sesberettigede. — Hvad dette sidste Sporgsmaal an-

gaaer, da lod det sig maaskee antage, at den, som

endnu ikke havde opholdt sig i fulde 5 Aar i fornævnte

Distrikter, ikke kunde supplere hiint Qvinqvennium,

uden ved at have enten i den ene eller anden Deel

af det forhen fælles Fattigdistrikt haft uafbrudt Ophold

deels for, deels efter den nye Anordning i fulde 5 Aar

(saa at t. Ex. den, der havde været 3 Aar i Reikevig

og derefter IV2 Aar i Seltjarnarnæs Rep, forst om 3V2

Aar blev forsbrgelsesberettiget i denne, men hvis hans

Trang viste sig tidligere, blev at forsbrge af sin Fbde-

commune eller den Commune, hvori han inden sin An-

komst til Reikevig eller Reppen havde erhvervet For-

sb'rgelsesret). Dette kunde antages at stemme med de

almindelige Regler for Rettigheders Erhvervelse ved et

vist Tidslob, hvilken ordentligviis maa bedbmmes efter

de Love, som gjelde paa den Tid, da Erhvervelsen

skal finde Sted, ligesom der ogsaa, saavidt vides, ved

andre Leiligheder, hvor et Fattigdistrikt er blevet ud-

videt eller indskrænket, hvilket t. Ex. paa flere Maader

skete ved Reglem. 8. Januar 4834, ikke er fulgt nogen

anden Regel. Det kan imidlertid ikke nægtes, at de

andre Fattigdistrikter paa Landet dog kunne tabe der-

ved, at en næsten allerede erhvervet Forsbrgelsesret i

det nuværende Reikevig-Seltjarnarnæs Distrikt standses



652 Canc. Skriv. ang. Reykjavik Gommune.

1840. ved dettes Oplosning i to Dele. 1 al Fald kunne dog

20. Juni. de Individer, som ved den nye Anordnings Emanation

allerede ved skifteviis Ophold i Reikevig og Seltjarn-

arnæs Rep havde tilendebragt de 5 Aar, naar de i

sin Tid bleve trængende, ikke kastes paa en anden

Commune, men Spbrgsmaal vil det da være, hvorledes

de da skulle forsbrges, enlen ved Tilskud fra den ene

eller begge disse Gommuner, eller alene af den blandt

dem, hvori de paa den Tid, Anordningen udkom, op-

holdt sig, eller den, hvori de have opholdt sig den Tid,

Qvinqvenniet er udlbbet, eller i den, hvori de havde

tilbragt den længste Deel af hiint Qvinqvennium m. v.,

ligesom det og blev et Spbrgsmaal, om ikke et saa-

dant Individ, naar det siden ved fortsat Ophold i

den Commune, hvori det ved Forandringen opholdt sig,

gjennem saa lang Tid, at dette, sammenholdt med det

tidligere Ophold sammesteds, udgjorde 5 Aar, da vandt

en ny Forsbrgelsesret, eller om dertil krævedes 5 Aars

Ophold fra den Tid, den nye Anordning udkommer

(f. Ex.: A har i 4 Aar forud opholdt sig i Reikevig og

i 4 Aar i Se ltjamarnæs Rep, og fortsætter efter den

nye Anordning sit Ophold der i andre 4 Aar, indtil

han bliver trængende, er han da, paa Grund af de 5

Aars Ophold i Seltjarnarnæs, blevet Reikevig uved-

kommende, uagtet han ved Forordningens Indfbrelse

var forsbrgelsesberettiget i det samlede Reikevig -Sel-

tjarnarnæs Distrikt og efter de den Tid bestaaende For-

hold maatte ansees Reikevig, hvor han havde opholdt

sig den længere Tid, nærmere, og han heller ikke

siden havde, inden hans Trang opstod, opholdt sig

saa længe i Seltjarnarnæs Rep, at en ny Forsbrgelses-

commune alene derved kunde stiftes). — Angaaende

disse og flere Spbrgsmaal burde haves en fast Mening,

forinden der tages Bestemmelse med Hensyn til den

omhandlede Afsondring, ligesom der og bliver at tage

i Betragtning de sandsynlige Fblger, som Afsondringen

vil have for hver af de forskjellige Bestanddele af det
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fælles Fattigdistrikt, i hvilken Henseende det iovrigt 1840.

maa bemærkes, at det ikke synes uantageligt at Sel- 20. Juni.

tjarnarnæs Rep ved den nævnte Foranstaltning vil ud-
^^^m"

sættes for et ubilligt Tab og Reikevig vinde paa dens

Bekostning, da Reppen især er befolket af Dagleiere,

der arbeide for Reikevig, og disse ville maaskee endnu

mere blive holdt borte fra Reikevig selv, naar man, ved

at bringe dem til at tage Ophold i Reppen, kan beholde

Nytten af dem og dog kaste deres eventuelle Forsør-

gelse paa den, og allerlettest vil det lade sig udfore,

at faae dem til at skifte mellem Reikevig og Seltjarn-

arnæs, hvorved de aldrig blive domicilierede paa det

ene eller andet Sted.

Hvad iovrigt det indsendte Udkast angaaer, da har

Gollegiet fundet Anledning til folgende Bemærkninger:

ad 5 b. At der skal fores Beviis af den vordende

Borger for, at han ikke har været i Tugthuset, ei er

pidsket, synes ikke passende; foruden at det kunde

blive yderst vanskeligt at præstere dette negative Be

viis, vilde det være hoist anstodeligt for Borgeropsyns-

niændene, at skulle sbge Attester fra de forskjellige

Straffeanstalter og Jurisdictioner. — De under b og c

foreskrevne Beviisligheder ere formentlig og altfor be-

byrdende for den, der vil være Borger i Reikevig, hvor

ban aldeles ikke behover Borgerskab for at drive Næ-
ring, og altsaa kun kan attraa samme for Ærens Skyld.

At Borgerskab ei meddeles den, om hvem der er Grund
fol at antage, at han er værnepligtig eller bunden ved

Borgerskab i en anden Kjobstad, er i sin Orden, men
at bebyrde ham med pos i ti ve Beviser for, at han ikke
e r i slig Stilling, er saa meget mere overflodigt, som
de ham fra den Side paaliggende Pligter ikke kunne
loses ved det ham meddeelte Borgerskab, ligesom det

vist heller ikke er at befrygte, at Værnepligtige skulle

tye til Island for at unddrage sig deres Værnepligt.

Litr. f kan efter Collegiets Formening ikke ansees hen-

sigtsmæssig. Naar det fremdeles skal forblive ved den
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4840. nu bestaaende Tingenes Orden, at Alle og Enhver kan

20. Juni. drive ethvert hvilketsomhelst Haandværk uden at gjbre

Prøvestykke, saa er det ikke passende, at han blot for

at opnaae Borgerværdighed (ikke Borgernæring)

skal gjbre et Prbvestykke, og Fblgen vil udentvivl blive,

at ingen Haandværker bliver Borger. Pibvens Bedbm-

melse i Island vilde vel og blive meget mislig. Efter

det Foranfbrte kunde § 5 formentlig forfattes saaledes:

uBorgerskab i Reikevig bor ikke meddeles Nogen, der

ikke er fuldmyndig, ei heller Nogen, som der er over-

gaaet en vanærende Dom, ligesom Ingen kan vinde

Borgerskab, som er værnepligtig eller endnu er Borger

i en anden Kjbbstad i Danmark eller Hertugdbmmene.

Den Paagjeldendes Fuldmyndighed bor han, hvis den

ei er notorisk, bevise med Dbbeattest eller Bevilling,

og hvis der er nogen særdeles Grund til at formode,

at der ibvrigt med Hensyn til det Foranfbrte er Noget

til Hinder for Borgerskabet, bor han i saa Henseende

legitimere sig inden Borgerskabsbrev meddeles ham".

Det bemærkes herved, at i Danmark vel en Per-

son, der er overgaaet Dom for en vanærende Handling,

kan vinde Borgerskab, naar han kun ikke har været

anseet med Arbeide i en af Straffeanstalterne, hvorimod

han dog udelukkes fra Medvirkning i Gommuneanlig-

gender (Anordn. 24. Oktbr. 4 837 §§ 5 og 6). Men da

her i Riget Borgerskab ikke udelukkende sigter til at

udbve activ Deeltagelse i Gommunalbestyrelsen, hvor-

imod Hovedsagen for del meste er at erhverve Ret til

Næringsbrug, medens Borgerskab i Reikevig ikke be-

hbves for Næringsbrugets Skyld, med Undtagelse af,

at den Vedkommende vil drive Handel, saa kan hiin

Forskjel, der i Danmark ikke indeholdt nogen Inconse-

qvents, og som maatte finde Sted, naar ikke endog en

af de mindre betydelige Straffegrader skulde betage

en Person Midlerne til hans Subsistents, ikke være

passende efter Forholdene i Reikevig.
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ad § 6. Denne kan formentlig, det Anforte uagtet, 1840.

forblive uforandret, da der Intet kan være imod, at den, 20- Juni.

der engang har vundet Borgerskab i Reikevig, beholder

dette Borgerskab, endskjondfc der overgaaer ham Dom
for en i den offentlige Mening vanærende Handling,

uden at han dog er ifalden saadan Straf, som er om-

handlet i For. 29. Oktbr. 1824, kun at han ikke maa

udbve Deelagtighed i Gommunalbestyrelsen. lovrigt

bor ved Siden af bemeldte Forordning For. 24. Januar

1838 § 4 Litr. a nævnes.

ad § 7. At enhver Bygningseier, der finder for

godt at tage Borgerskab, saa ringe end denne Bygning

er, og hvor Lidet han end svarer i Commune- Afgifter,

skulde være valgbar til Borgerrepræsentant, synes ikke

principmæssigt. Det formenes, at Census for ham kunde

være den samme som for Andre; naturligviis vilde dog

ogsaa det Bidrag, han efter § 20 svarer som Bygnings-

eier, være derunder at indberegne.

ad § 8. Det turde formentlig være nok saa pas-

sende, at Tjenestetiden for Repræsentanterne, under

Forudsætning af, at Forbindelsen mellem Reikevig og

Seltjarnarnæs Reps Fattigvæsen ophæves, og at Repræ-

sentanternes Tal saaledes kun bliver 5, bestemtes til

5 Aar. Vel kan ogsaa, efter For. 24. Oktbr. 1837 §2,

Tallet af Repræsentanterne være 5, ligesom det og ellers

kan være et saadant, der ei gaaer op med 6, men da

denne Anordning skulde foreskrive almindelige Regler,

saa kunde disse ikke ganske apteres efter hver enkelt

By, hvorimod der dog i § 9 sidste Membrum blev taget

tilborligt Hensyn til hiin Omstændighed. — I en for en

enkelt By given Gommunallov vilde det derimod være

unaturligt, at Functionstiden og Repræsentanttallet ikke

vare ntfie afpassede.

ad § 9. Denne § bliver, naar den foregaaende

modificeres paa den foranforte Maade, i Overensstem-

melse hermed at forandre. Men selv om § 8 forbliver



656 Canc. Skriv. ang. ReykjavIk Communk.

1840. uforandret, kan delle dog ikke blive Tilfældel med §9,

20. Juni. thi, foruden at den er aldeles afvigende fra Analogien"^^^
af For. 24. Oktobr. 1837 § 9, er dens Indhold mod-

sigende, idet efter dens Begyndelse et nyt Valg skal

foregaae strax efter Nytaar, medens det senere be-

stemmes, at dette kun skal skee, hvis nogen af de

nærværende Repræsentanter ikke har den i § 7 for-

drede Egenskab. Dette kunde iovrigt, efter Analogien

af § 15, ikke gjore nogen af nuværende Repræsentanters

Udtrædelse fornoden.

ad § 13. Ved denne §'s Affattelse synes man for-

meget at have fulgt For. 24. Oktbr. 1837, uden at tage

Hensyn blot til hvad der passer for Island, idet Amt-

manden end ikke interimistisk kan decidere Qvæstionen

om et Valgs Gyldighed, men Sagen, som i Danmark,

skal indstilles til Cancelliel, medens det dog ved andre

Leiligheder er iagttaget, at Amtmanden paa Island nbd-

vendigviis maa have en stcJrre Myndighed, dog med

Undtagelse af § 15, der refererer sig til § 13.

ad § 19. Denne § vil, saafremt § 1 bliver ufor-

andret, ikke behove den af Forsamlingen foreslaaede

Forandring, men vil derimod være at modificere med

Hensyn til den under 29. Mai f. A. udkomne Plakat an-

gaaende en Bygningscommission i Reikevig.

ad § 21. Om de af Forsamlingen med Hensyn til

denne § foreslaaede Forandringer gjelder hvad der

ovenfor er anfo'rt i Henseende til § 19. — At Skatte-

ligningen foretages af 3 af Repræsentanterne (der ud-

gjbre disses Pluralitet), synes ikke hensigtsmæssigt;

naar ikke særskilte Taxereborgere skulle finde Sted,

som vistnok vilde være vanskeligt i Reikevig, maa for-

mentlig hele Repræsentationen udfore dette Hverv, ellers

opstaaer og Spbrgsmaal, om hine 3 Repræsentanter

ogsaa skulde have Stemme i det i § 12 omhandlede

Tilfælde, hvorimod det, naar samtlige Repræsentanter

tage Deel i Skatteligningen, er klart, at det kun er ny
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Overvejelse efter modtagen Klage og Oplysning, hvorom 1840.

der er Tale, men ikke om en Overinslants, der heller 20. Juni.

ikke passende kunde bestaae af Byfogden og Repræ-
*

sentanternes Minoritet mod Communen og Repræsen-

tanternes Pluralitet.

ad § 23. Den i Forsamlingens Betænkning om-

handlede Passus af denne § kan efter Gollegiets For-

mening bortfalde.

lovrigt forekommer det Cancelliet tvivlsomt, om
Udkastet, der er affattet med Hensyn paa For. 24. Oklbr.

1837, i det Hele taget kan ansees hensigtsmæssigt for

Reikevig, naar hensees til Byens Fraliggenhed, ringe

Omfang og Befolkning, og fornemmelig til den totale

Forskjel, der er mellem Næringsdrivende der og i de

danske Kjobstæder. Efter hvad Udkastets § 5 f forud-

sætter, behoves intet Borgerskab for at kunne frit drive

Haandværk i Reikevig, og ved Siden heraf skjonnes

det heller ikke, at der engang er givet Andre Adgang

til at tage Borgerskab, end Bygningseierne. Det er

saaledes, da det for disse er en blot Tilladelse, endog

uvist, om der ikke vil blive kun ganske faa Borgere i

Keikevig, thi det er ikke usandsynligt, at den med '

Borgerskab forbundne Forpligtelse til at bære de bor-

gerlige Tyngder af de Fleste vil ansees for en stbrre

Byrde, end Anseelsen og Indvirkning paa Gommunens

Anliggender for et Gode. Egentlig blive kun de Hand-

lende tilbage, hvilke blive forpligtede til at tage Borger-

skab, Noget, som Udkastet iovrigt ikke berorer, hvorhos

dog § 7 forudsætter, at der ere Borgere, som ei ere

Bygningsejere. Men ligesom derved kun et lidet Antal

Borgere vilde fremkomme, er det formentlig ikke i Is-

lændernes Interesse eller stemmende med deres Tænke-

ttaade, fornemmelig at overgive Bestyrelsen til Handels-

borgerne, der tildeels blot ere Kjobenhavnske, Flens-

borgske osv. Kjbbmandsfaktorer, i Henseende til hvilke

der ofte, om end i mange Tilfælde vistnok uden skjellig

XL B. 42
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1840. Grund, yttres den Formening, at de mere tage Hensyn

20*JunT^Paa c* eres e&en Interesse, end paa hvad der maa an-

sees stemmende med Landets Tarv i Almindelighed.

Rettest turde det maaskee være, om det forblev ved

Anordn. 47. Novbr. 4786, hvorefter Enhver, dog med

de Modificationer, som Udkastets § 5, saaledes som den

i det Foregaaende er foreslaaet forandret, indeholde,

maa tage Borgerskab, hvorhos han dog, saaledes som

§ 4 og foreskriver med Hensyn til Bygningseierne,

burde have personligt Hjem i Byen, men da maatte

Borgerskab ikke give Stemmeret i Communens Anlig-

gender, medmindre den Paagjeldende udreder den Af-

gift til Communen, som § 7 fordrer af Tomthusmænd-

ene, hvorhos det med Hensyn til Valgbarhed kunde

forblive ved denne §'s Indhold.

Ved at meddele det kgl. Rentekammer forestaaende

Bemærkninger, skulde man, forinden man i Overens-

stemmelse hermed anmoder Forsamlingen om at tage

Sagen under gjenlagen Overveielse, tjenstl. udbede sig

velbemeldte Kammers Yttringer ved Bilagenes Tilbage-

sendere behageligen meddeelte. — Det kongl. Danske

Cancellie den 20. Juni 4840.

22. Juni. Reskript til Amtmanden over Vester - Amtet,

ang. Formildelse af Straf for Bigamie. Khavn

den 22. Juni 1840. — Canc. 3. Depart. Registrant

1840, Nr. 356b .

Christian den Ottende &c. V. G. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund. blevet foredraget en i Vor

Hoieste-Ret den 17. Juni f. A. afsagt Dom, hvorved Sivert

(= Siguror) Breidfjord af Snefjeldnæs Syssel under

det Dig anbetroede Amt, for at have ægtet Fruentim-

meret Christine Illugadatter, medens han endnu levede

i Ægteskab med Sigrid Nicolausdatter, er tilfunden Straf

af 20 Slag Riis.
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Efter at have taget denne Sag, tillige med de Os 1840.

i denne Anledning allerunderd. foredragne Omstændig- ^TT^"
neder, i allerhoieste Overveielse, give Vi Dig hermed

tilkjende, at Vi allernaad. ville have fornævnte Sivert

Breidfjord fritaget for den ham ved forbemeldte Vor

Hftiesterets Dom, som herhos fblger, tilfundne Straf af

20 Slag Riis, imod at han erlægger en Mulkt af 20 Rbd.

Solv til Halbjarnarores Hospital. — Derefter &c. —
Kjobenhavn den 22. Juni 1840.

Kongelig Resolution ang. Approbation paa Re- s*, juni.

gulativ for et Fond til Fiskeres Efterladte i Reykjavik

og nærliggende Egne. Khavn den 24. Juni 1840.
— Ifblge Rentekammerets Forestilling 9. Juni havde man i Island

paatænkt at oprette et Fond til Understøttelse for forulykkede

Fiskeres Efterladte, og at grunde dette Fond paa Overskudet

af nogle i Aaret 1830 i Anledning af et da indtruffet Ulykkes-

tilfælde samlede milde Gaver.

Paa Grund heraf havde Stiftamtmand Bardenfleth, efter

at have indhentet Betænkninger fra Domprovsten, Byfogden

°g Sysselmanden, udarbeidet et Udkast til Reglement for et

sligt Fond, og tilstillet Rentekammeret dette Udkast til videre

Foranstaltning. Kammeret havde indhentet Cancelliets Be-

tænkning, og fandt ligesaa lidet som dette Collegium Noget
imod Udkastet at bemærke, hvorfor det indstilles til allerhsi.

Approbation. — Rentek. Relat. ogResol. Prot. 1840 D, Nr. 315.

Vi approbere allern. det af Stiftamtmand Barden-

fleth forfattede Udkast til et Reglement for en Fond
til Understøttelse for Enker og Born efter saadanne,

Paa hvilketsomhelst Sted i Island hjemmehorende Fi-

skere, som maatte forulykke ved Fiskerie, der drives

fra Reikevig By, samt fra Guldbringe og Kjose Sysseler,

hvorhos Vi allernaad. have forundt bemeldte Fond en

Gave af -100 Rbd. Solv, der bliver at udrede af Islands

Jordebogskasse. — Kjobenhavn den 24. Juni 4 840 ^

Denne Resolution er communiceret Stiftamtmanden over

Island ved Rentek. Skriv. 1. August 1840, og under samme

42*
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1840. [Bilag].

24^Juni. Udkast til et Reglement for Fondet til Under-

støttelse for forulykkede Fiskeres Efterladte.

4) Nærværende Fond funderes ved den Capital,

der haves i Behold fra Sammenskuddet til de i April

Maaned 4 830 forulykkede Fiskeres Efterladte, og som

tillige med de alt opsparede Renter for Tiden udgjor

293 Rbd. 56 Sk. r. S., der ere indsatte til Forrenteise

i den kgl. Jordebogskasse.

2) Fondets Indtægter ville bestaae af: 1) Renterne

af den beholdne Capital. — 2) Frivillige Gaver, som

til Fondet maatte kunne indkomme, i hvilken Hensigt

Fondets Bestyrere kunne træffe passende Foranstalt-

ninger til at opmuntre til saadanne Gaver. — 3) De

Overskud, der kunne blive af saadanne Indsamlinger,

som i Fremtiden muligen kunne skee i Anledning af

lignende Ulykkestilfælde, som det, der indtraf paa den

ovennævnte Tid.

3) Ved disse Indtægter bor Fondet fordges saa-

længe, indtil der er opsamlet en Capital af 1000 Rbd.,

forinden hvilken Tid altsaa Fondet ikke kan begynde

sin Virksomhed; og en saadan Capital bor derefter

bestandigen forblive urørt som Grundfond, saa at der,

hvis der derefter skulde indtræffe saadanne Ulykkes-

tilfælde, at de løbende Indtægter ikke skulde ansees

tilstrækkelige til at afgive de efter Omstændighederne

nødvendige og passende Understøttelser, og man der-

for maatte finde Anledning til ogsaa at anvende en

Deel af den opsamlede rentebærende Capital, saa maa

der dog aldrig af denne anvendes saa meget, at den

forringes til under de ovennævnte 1000 Rbd. løvrigt

er det en Selvfølge, at Fondets rentebærende Capital,

ogsaa efter at den er steget til J000 Rbd., stedse bør

Dato er Landfogden tillagt Ordre, at betale 100 Rbd. af

Jordebogskassen til Fondet. — Rentek. Isl. Copieb. 1«%

Nr. 1634—1635.
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søges foroget saavidt muligt ved Tillægget af de Ind- 1840.

lægtor, der ikke raaatte være nødvendige til Under- 24. Juni.

støtteise overeensstemmende med Fondets Oiemed.
^

—

4) Fondets Bestemmelse er at understdtte Enker

og Børn efter saadanne, paa hvilketsomhelst Sted i

Landet hjemmehørende Fiskere, som maatte forulykke

ved Fiskerierne fra Reikevig By, samt Guldbringe og

Kjose Sysseler, og kunne Understøttelserne enten gives

eengang for alle eller ved en aarlig Hjælp i nogen

Tid, men naturligviis alene til saadanne Personer, som

maatte ansees værdige og trængende til Hjælp. For-

saavidt Fondets Ressourcer maatte tilstrække, kunne

dog ogsaa saadanne fattige Fiskere i de ovenmeldte

Distrikter, som ved et eller andet ulykkeligt Tilfælde

maatte miste deres Baade eller Fiskeredskaber, nyde

nogen Hjælp til Anskaffelse af nye Baade eller Fiske-

redskaber.

5) Fondets Bestyrelse skal bestaae af Byfogden i

Reikevig, Domkirkepræsten, en af Reikevig Byes Borger-

repræsentanten, som disse selv udvælge mellem dem
(og om hvilket Valg der hver Gang Omskiftning fore-

gaaer bor meddeles Amtet Underretning), Sysselmanden

°g Provsten for Guld bringe og Kjose Sysseler, samt

en anden i denne Jurisdiclion bosat oplyst Mand, som

Amtet udnævner, og som er forpligtet til at vedblive

at fungere idetmindste i 3 Aar. Denne Bestyrelse af-

gjor efter fleste Stemmer til hvem og hvormeget der

skal ydes i Understøttelse, hvor stor en Deel af de

lobende Indtægter der bør gjøres frugtbringende, og

hvor stor en Deel forbeholdes til de løbende Udgifter

tt1 - v. Men ligesom Bestyrelsen, naar der for to for-

skjellige Meninger skulde blive lige Antal Stemmer,

bør indstille Sagen til Amtets Afgjørelse, saaledes bør

°gsaa Amtets Samtykke stedse indhentes, førend der

lil Anvendelse, overeensstemmende med Fondets Oie-

med, optages nogen Deel af den Capital, som eengang

maatte være gjort frugtbringende for Fondet.

•
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1840. 6) Bestyrerne udvælge imellem sig en Gasserer,

TT^r*^' som har at opbevare de Fondet tilhorende Penge, mod-
24. Juni. r

tage de til Fondet indkommende Gaver, hæve Renterne

af Fondets Capitaler, udbetale de af den samlede Be-

styrelse tilslaaede Understøttelser, og overhovedet ud-

fore det forefaldende Arbeide ved Ind- og Udbetalinger

af Fondets Penge. Ved hvert Aars Slutning aflægger

han et Regnskab, som derefter, forsynet med de bvrige

Bestyreres Attestation, indsendes til Amtet og af samme

decideres. Den udvalgte Casserer bor idetmindste ved-

blive sin Function i 3 Aar, forsaavidt han iovrigt inden

denne Tid udtræder af Bestyrelsen.

7) Naar passende Leilighed gives til Regnskabets

Offentliggjorelse ved Indrykkelse i en eller anden

Tidende, da bor Bestyrelsen foranstalte det dertil videre

Fornodne. ^

30. Juni. Cancellie • Plakat ang. Bestemmelsen af Taxt

for Medikamenter. Khavn den 30. Juni 1840 1

.
—

Canc. 2. Depart. Registr. XLI, 200-201 (1840, Nr. 390»);

Rubr. sst. fol. 190*. Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid.

for 1840, S. 790—791. Qvart-Forr. for 1840, S. 258—2595

Schou XXIII, 134—135. — Ved Canc. Skriv. 3. April 1841

(Canc. 3. Dep. Brevb. 1841, Nr. 1214) oversendes til Amt-

manden i Nord- og Oster-Amtet, efter Begjæring, nogle Exem-

piarer af denne Cancellie-Plakat, samt af den ved Forordn.

28. Decbr. 1839 sanctionerede Pharmacopoea, og den deri

ommeldte Taxt med Tillæg.

Cancellie-Plakat, angaaende Taxeringen af de i

den ved Forordn, af 28. Decembr. f. A. sanctionerede

Pharmacopoe anfbrte Medicamenter.

Da Omstændighederne ikke have tilladt, at den

under Arbeide værende nye Medicinaltaxt, saaledes

som der ved Udgivelsen af den allerhoieste Forordning

af 28. Decbr. f. A., angaaende Indforeisen af en ny

Canc. Skriv. 1. Oktbr. 1842.
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Pharmacopoe, blev forudsal, kunde blive færdig inden 1840.

\. Juni cl. A., saa har det koneel. Sundbeds-Colleeium "^TT^T°
;

D 30. Juni
andraget, hvorledes visse interimistiske Forskrifter ville

være fornodne med Hensyn lil de Medicamina, som

enten ikke findes i den ældre Pharmacopoe, eller hvis

Præparation efter samme var forskjellig fra den, der

ved den nye er anordnet, i hvilken Henseende bemeldte

Collegium derhos har fremsat sine Forslag.

Efter at denne Sag af Cancelliet har været Hans Maj*.

Kongen allerund. foredragen, har det behaget Allerhoist-

samme at bifalde, at en af den Gommission, der er an-

ordnet til at revidere og indgive Forslag til de fornodne

Forandringer i den ældre i Aaret 4848 udgivne Medicinal-

Taxt, udarbeidet Taxt paa de Medicamenter, som findes

i den fb'rste Deel af ovenmeldte Pharmacopoe og ikke

ere anforte i den ældre Pharmacopoe eller Taxt, indtil

videre skal være den gjeldende Regel. Saa har Hans

Maj*, og allern. bifaldet, at Taxeringen af de i Pharma-

copoens anden Deel indeholdte Medicamenter, hvis

Præparation er forskjellig fra de i den ældre Pharma-

copoe anforte, eller som ikke ere anforte i denne, indtil

videre skal være overladt Apothekerne selv efter de

Principer, der hidtil have været gjeldende med Hensyn

til de Præparater, der ei ere anforle i Pharmacopoeen

af 1805 eller Taxien af 1818, men at alle ovrige Me-

dicamenter indtil videre taxeres efter sidslommeldte

Taxt.

Hvilket herved tilkjendegives alle Vedkommende

til fornbden Efterretning og allerund. Efterlevelse, med

Tilfoiende, at den ovenmeldte interimistisk sanctionerede
Up •

Taxt af det kongel. Sundheds- Collegium samtidig med

nærværende Plakat er foranstaltet trykt. — Det kongl.

Danske Cancellie den 30. Juni 484-0.

Plakat for Danmark, ang. fritagelse for Pligten i. Juli.

til at lose algiersk Sopas. Khavn den 1. Juli
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1840. 1840. — Emaneret igjennem General-Toldkammer og Com-

I Juli
merce-Collegium. Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for

1840, S. 767. Qvart-Forr. for 1840, S. 259; Schou XXIII,

135. — En ligelydende Plakat paa Tydsk og Dansk er under

s. D. udkommet for Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen.

Plakat for Kongeriget Danmark, om at det for

Fremtiden overlades Vedkommende, om de paa egen

Fare ville undlade at lose saakaldet algiersk Sopas.

Vi Christian den Ottende &c. G. V. Til Lettelse

for Vore Undersaatters Skibsfart ville Vi, paa Grund

af flere Skibsrhederes derom indgivne Andragende,

allern. have bestemt, at det for Fremtiden maa være

Vedkommende overladt, om de paa egen Fare ville

undlade at lose det ved Forordningen af 1. Mai -1 747

anordnede saakaldte algierske Sbpas, hvilket ellers

traktatmæssig sikkrer imod Opbringeise af de marok-

kanske Krydsere.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongel. Hesidentsstad Kjobenhavn

den 4. Juli 1840.

7. Juli. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Consistorium ved Kjoben-

havns Universitet, ang. Uddelingen af det Skula-

sonske Legat, Khavn den 7. Juli 1840. —

-

Univ. Direct. Copieb. for Univers, og Skolerne 1840, Nr. 975.

Fra det kongl. Rentekammer har Directionen mod-

taget Underretning om, at de forfaldne uoppebaarne

Renter af den Capital $66 Rbd. Sblv, der udgjbr Kjobe-

summen for Gaarden Aas inden Oefjords Syssel i Is-

land, hvilken Gaard i sin Tid er legeret af Biskop

Thorlak Skulesen til Understøttelse for en trængende

og værdig islandsk Student, ville for Tiden fra H. De-

cember 4836, til hvilken Tid de bleve udbetalte til de

ved Consistorii Skrivelse af 20. Mai 4837 denominerede
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4 Studerende, K. Gislesen, G. Christiansen. G. Hjalm- 1840.

arsen og John Petersen, blive anviste til Udbetaling af ""^""7. '

den islandske Jordebogskasse.

I Anledning heraf skulde Directionen, ved ind-

sluttet at lade folge en af ovennævnte Stud. juris John

Petersen indgiven Ansogning med Bilage, om at for-

undes bemeldte Rentebeløb — der for et Tidsrum af

Aar vil udgjore 37 Rbd. 23 Sk. — tjenstl. anmode

De Herrer Rektor og Professorer om at denominere

een, eller, om det maatte findes mere passende, flere

trængende islandske Studerende, hvis Flid her ved

Universitetet gjor dem værdige til saadan Understøttelse,

hvorefter Directionen vil foranstalte det videre Fornddne,

for at ovennævnte Sum til dem kan blive udbetalt. —
Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 7. Juli 1840 \

Forordning for Danmark, ang. det offentlige 8 - Juli -

Kasse- og Regnskabsvæsen. Khavn den 8. Juli

1840* — Denne „Forordning for Kongeriget Danmark,

angaaende det offentlige Kasse- og Regnskabsvæsen i Alminde-

lighed" er anffirt som publiceret i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli 1841; ligeledes er den publiceret i flere Jurisdictioner

1 Island: 1840 i Reykjavik, 1841 i Borgarljords, Myra og

Hnappadals, Snæfellsnæs, Hunavatns, Ofjords og begge Mula

Svsselerne. — Om dens Udvidelse til Island have forovrigt

vidtløftige Forhandlinger fundet Sted, hvis Resultat er blevet,

at den er ikke bleven udvidet dertil, men i det Hele anseet

som ikke gjeldende. Den er forst bleven forelagt den i 1841

afholdte Forsamling af islandske Embedsmænd, der anbefalede

den som enslags subsidiær Lov (Tioindi fra nefndarfundum

islenzkra embættismanna 1841, S. 61—63), men herpaa vilde

ifolge Consistorii Bestemmelse blev Stipendium udbetalt

til Stud. juris J6n Pétursson. Univ. Dir. Skriv. 29. Sept.

Copieb. sst. Nr. 1356.

Rentek. Skriv. 2. Marts 1842, 14. Januar 1843. Canc.

Skriv. 22. Juli 1842.
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1840. Cancelliet ikke gaae ind. - I Forestilling til kgl. Resol. 10.

8. Juli. Novbr. 1843 (Gane. Skriv. l.Decbr. 1843), hvor Sporgsmaalet

om de danske Kasseforordningers Udvidelse til Island om-

handles, yttrer Collegiet sig nemlig saaledes (Canc. 3. Depart.

ForestilL 1843, Nr. 170), at uen detailleret Omarbeidelse af

samme for Island vilde være deels uhensigtsmæssig, deels

ufornoden. At der udtrykkelig blev tillagt Forordningens al-

mindelige Bestemmelser, der kunne modtage Anvendelse i Is-

land, en subsidiair og analogisk Anvendelighed, hvilket maatte

skee ved et nyt Lovbud, da maa Cancelliet holde for, at et

saadant Forslag ikke fortjener at anbefales. Forsamlingen (af

islandske Embedsmænd i Reykjavik) har selv erkjendt, hvad

Cancelliet tiltræder, at disse Bestemmelsers Udvidelse til Is-

land er ufornoden, men et Lovbud, som det foreslaaede, vilde

deels stride mod Præmisserne til For. 21. Decbr. 1831, hvor

det udtales som'Lovgiverens Villie, at de Lovbestemmelser, som

blive givne for Island , skulde udkomme som Forordninger,

trykte baade i det danske ogislandskeSprog; hvilket

ikke fyldest gj Ores ved Emanationen af en Lov, der til-

lægger en for Danmark udkommen Anordning en vis Kraft i

Island, naar ikke denne Anordning selv oversættes i det is-

landske Sprog; deels være for ubestemt, eftersom der blev

overladt altfor meget til det subjective Skjdn. De eneste blandt

Forordningens Bestemmelser, om hvis Udvidelse der, efter

Collegiets Formening, som ogsaa af det kgl. Rentekammer er

tiltraadt, kunde blive Spdrgsmaal, vilde være de, som angaae

Straf for Kassemangel og andre Misligheder, hvilke i Over-

eensstemmelse med For. 24. Januar 1838 § 7 ligefrem vilde

komme til Anvendelse i Island, naar de der paa befalet Maade

bleve kundgjorte" ; men derved bemærkes dog, at mange af

disse Straffebestemmelser knytte sig til forskjellige nye For-

skrifter, som ikke attraaes eller fornddiges paa Island, og at

der kun paa Island gives en eneste egentlig Oppebdrselsbetjent,

hvem Bestemmelserne kunde meddeles ved en lnstrux, hvortil

åer imidlertid ikke er nogen Trang, da den kgl. Kasse er til-

strækkelig sikkret ved andre Foranstaltninger. — Endelig blev

denne og de dermed i Forbindelse staaende Kasse-Anordninger

forelagte Althinget i 1845, og deres Udvidelse fraraadet af

Thinget (Tioindi fra alfungi Islendmga 1845, S. 523), hvor-

efter den faldt bort. — Canc. 2. Depart. Registr. XLI, 206b

(1840, Nr. 411*). Original - Aftryk hos Schultz. Coll. Tid.

for 1840, S. 849-885, 889-902, 905—927, 929-956, 96J —
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972, 977-997 (med Indholdsfortegnelse og Motiver). Qvart- 1840.

Forr. for 1840, S. 263-303.: Schou XXIII- 136-176. —— hr
8. Juli.

Forordning for Danmark, angaaende Amtstue- 8 - Juli -

Oppeborselerne m. v. Khavn den 8. Juli 1840.

— Dette Lovbud, hvis fuldstændige Titel er: „Forordning for

Kongeriget Danmark, indtil videre med Undtagelse af Born-

holm, angaaende Amtstue-Oppebb'rselerne og de Oppebtfrseler

i Kjtfbstæderne, der ere af samme Slags, som de, der paa

Landet vedkomme Amtstuerne, m. v." — er ikke publiceret i

Island og ikke udvidet dertil (jevnf. Ti'oindi fra alfingi Islend-

inga 1845, S. 523). — Originalen indheftet i Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1840 E, Nr. 352, Bilag ej jfr. Rentek. Exped.

Prot. 1840, S. 189. Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. "

for 1840, S. 1001—1027 o. fl. Qvart-Forr. for 1840, S. 304—

344. Schou XXIII, 176-217.

Forordning ang. det under det Danske Can- 8. ml
cellie horende Kasse- og Regnskabsvæsen. Khavn

den 8. Juli 1840. — Denne „Forordning angaaende

det under det kongl. Danske Cancellie henhorende Kasse- og

Regnskabsvæsen med Undtagelse af det, som angaaer Brand-

forsikringen, men med Tilfoining af den Rigtighed, der for

adskillige med Retspleien og Skiftevæsenet forbundne Ind-

tægter bliver at aflægge til det kgl. Rentekammer", er publi-

ceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned 1841,

ved Reykjavik Bything 1840, og 1841 i Borgarfjords, Myra og

Snæfellsnæs Sysseler. — Canc. 2. Depart. Registr. XLI, 206b

(.1840, Nr. 41 l
b
). Original- Aftryk hos Schultz. Colleg.

Tid. for 1840, S. 1124-1135 (Motiver i Ny Coll. Tid. 1841,

Nr. 10). Qvart-Forr. for 1840, S. 358-370. Schou XXIII,

228—238. .

Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Resultaterne ii. Juli.

af Østifternes Stænderforsamling i 1838. Khavn

den 11. Juli 1840. — Publiceret i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1841, og i nogle af Landets Jurisdictioner

:

1840 i Reykjavik $ 1841 i Borgarfjords og Isafjords Sysseler

og 1842 i Oefjords og SOnder-Mula Sysseler. — Canc. 2. De-



(368 Kgl; Bkrjendtg. til Stænderne.

1840. partern. Registr. XLI, 206 (1840, Nr. 414«). Original-Aftryk

11. Juli. hos Schultz. Colleg. Tid. for 1840, S. 768. Qvart-Forr. for— 1840, S. 385 -400
5
Schou XXIII, 247—263. — Uddrag.

Allernaadigst Bekjendtgjorelse til Provindsialstænd-

erne for Sjællands, Fyeus og Lollands Falsters Stifter,

samt for Island og Færderne, om Resultaterne af deres

under deres Forsamling fra den 24. Septbr. 1838 lil

den 24. Decbr. s. A. afgivne allerund. Betænkninger og

øvrige indgivne Andragender.

Vi Christian den Ottende &c. Vore troe Provind-

sialslænder for Sjællands, Fyens og Lollands- Falsters

Stifter, samt for Island og Færoerne, Vor kgl. Hyldest

og Naade. Af de Forhandlinger, som ere foregaaede

ved Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lol-

lands-Falsters Stifter, samt for Island og Færoerne, i

Deres Forsamling fra den 24. Septembr. 1838 til den

24. Decbr. s. A., have Vi med allerhøjeste Tilfredshed

erfaret, hvorledes De med Indsigt og redelig Iver have

virket for Kongens og Landets Bedste. Efter at saavel

de Betænkninger, som De have afgivet over de Dem

lil Overveielse forelagte Lovudkast, som og Deres ovrige

allerunderd. Andragender, paa det Nøieste ere blevne

prøvede, ville Vi herved allern. give Dem en samlet

Underretning om de Beslutninger, der i saa Henseende

ere blevne tagne.

1. Af de Anordninger, hvortil Udkast enten i det

Hele eller for en Deel have været Provindsialstænderne

forelagte, ere følgende udkomne:

7) under 29. Mai 4 839 Plakat, betræffende en

Bygningscommission i Ueikjavig paa Island; ... 13) un-

der 6. Decbr. s. A. Plakat, angaaende en forandret Be-

stemmelse i Lovgivningen om Alimentationsbidrag t'I

uægte Bom
Af de foranførte Anordningers Indhold ville Vore

. troe Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lol-

lands-Falsters Stifter samt for Island og Færoerne er-
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fare, hvorledes de Bemærkninger, der saavel af Dem
som af Vore Provindsialslænder for Nørrejylland have

været fremsatte ved de forelagte Udkast, ere blevne

tagne under noieste Overvejelse, og hvorledes Udkastene

i Overeensstemmelse dermed have modtaget adskillige

Forandringer, nærmere Bestemmelser og Tilfbininger.

.... 24) Betræffende det af Vore Stænder ind-

givne Andragende om Udvidelse af Plakaten af i. Juni

4824, da er der under 20. Marts f. A. 1 meddeelt Vort

Rentekammer allerhoieste Bemyndigelse til, indtil videre

at udstede Passe for fremmede Staters Undersaatter

paa afgiftsfri Indførsel til Island af tilhuggede Træbyg-

ninger med samtlige til disses Opførelse fornbdne Ma-

terialier og forarbejdede Bestanddele.

Til Bekræftelse paa foreslaaende allern. meddeelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kundgjbrelse,

og forblive Vore troe Provindsialslænder i kgl. Naade

bevaagen. — Givet i Vor kongl. Residentsslad Kjoben-

havn den H. Juli 4 840.

1840.

11. Juli

Kongelig Resolution ang. Forandring ved den 12. Juii.

islandske Fortjenst-Medaille. Khavn den 12. Juli

1840. — I Rentekammerets Forestilling 23. Juni bemærkes,

at i Anledning af Tronskiftet maatte en passende Forandring

foretages i Indskriften og Præget paa Adversen af den for

driftige islandske Mænd bestemte Medaille. Indskriften maatte

nu hedde : „Kristjån hinn attundi, Danmerkur konungur", og

til Præget ønskedes afbenyttet den ved Kongens Regjerings-

tiltrædelse myntede Medaille. — Til at hædres med denne

Medaille indstilles to Mænd, den Ene Præsten Guoni Guo-

nrundsson til Olafsvellir (Arnæs Syssel), hvis Fortjenester vare,

at han havde bekostet en Træbro over Bruaraa, faaet Køkken-
haver indrettede paa alle Gaarde i Sognet og opmuntret Af-

benyttelsen af Væverstole og Forarbeidelse af Vadmel som

Omsætningsprodukt. — Den Anden var Bonden Sæmundr Stein-

d6rsson af Auosholt i Olfus, der ikke ubetydeligt havde for-

see Plak. 22. Marts 1839.
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1840. bedret sin Gaard. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1840 F,

-— Nr. 369.

12. Juli.

Vi bifalde allern., at den ved allerhbieste Resolu-

tioner af 28. Februar 1829 og 25. Decbr. 1832 til Be-

lonning for driftige Islændere bestemte Medaille gives

den heri allerund. foreslaaede Forandring, og bliver

det at overdrage til Medailleur Krohn at besorge det

videre Fornbdne ved denne Medailles Udprægning. —
Derhos ville Vi allernaad. have Præst til Olafsvbllum i

Arnæs Syssel, Gudme (Guoni) Gudmundsen og Rep-

styrer Sæmund Steindorsen af Audsholt tildeelt be-

meldte Medaille. — Sorgenfri den 42. Juli 1840 x
.

u. Juli. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og

Biskoppen over Island, ang. Degne - Afgiften af

Kirkjubæ Klosterkald. Khavn den 14. Juli 1840.

— Canc. 1. Depart. Brevb. 1840, Nr. 2911.

Hr. Kammerherre og Deres Hoiærv. have med be-

hagelig Betænkning af 25. Februar sidsll. tilstillet Can-

celliel en Ansogning fra Sognepræsten for Kirkebai

Klosterkald i Skaptafells Syssel, Provst P. Paulsen, om,

at den Afgift af 20 Specier aarlig, som indtil Aaret

4772 er bleven erlagt til en Degns Underholdning, men

senere er bleven henlagt til Distriktschirurgernes Lbn-

ning, maa for Fremtiden tilfalde ham.

Cancelliet har i denne Anledning tilskrevet det

kgl. Rentekammer, som i sit Svar har yttret, at Kam-

meret efter Omstændighederne og for Fblgernes Skyld

ikke seer sig i Stand til at samtykke i, at forbemeldte

ophævede Degnekalds Indtægter soges udvirkede Sup-

plikanten eller Kirkebai Klosterkald. — Hvilket man

') ved Rentek. Skrivelse 31. Oktobr. 1840 sendes disse Me-

dailler til Stiftamtmanden over Island. Rentek. I si. Co-

piebog 13, Nr. 1828.
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herved tjenstl. skulde tilmelde Hr. Khre og I). Hoiærv. 1840.

til behagelig Efterretning og BekjendtgjSrelse for Provst
""^juJj"

Paulsen. — Det kgl. Danske Cancellie den 14. Juli 1 840.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over is. Mi.

Island, ang. Landphysici Visitatsreiser til Apo-

thekerne. Khavn den 18. Juli 1840. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 2933-34.

Hr. Stiftamtmand bar ved behagelig Skrivelse af

22. Januar d. A. tilstillet Gancelliet et Andragende,

hvori Landphysikus Thorstensen forespbrger, om der

tilkommer ham Friskyds og Diætpenge paa de Reiser,

som han ifølge hans Instrux af 25. Februar 1824 § 15

skal foretage, for at visitere de i Landet værende Apo-

theker, som ere beliggende fjernt fra hans Bopæl.

I Anledning heraf skulde man, efter at have corre-

sponderet med det kongl. Rentekammer, ikke undlade

tjenstl. at melde, at der ikke findes Noget at erindre

imod, deels at det tillades Landphysikus Thorstensen

at leie Befordring til de Visitationsreiser, han har at

foretage til Apotheket paa Stikkesholm, og at hans Ud-

gifter derved erstattes ham med */a af Sonder- Amtets

og 2
/3 af Vest- Amtets Repartitionsfond, deels at der,

saalænge han er paa sidstnævnte Reiser, tilstaaes ham
daglig 2 Rbd. r. S. i Diætpenge af Vest-Amtets Repar-

titionsfond. — Det tilfoies, at man i Overeensstemmelse

hermed under Dags Dato har tilskrevet Amtmanden
over sidstnævnte Amt det Fornodne. — Det kgl. Danske

Cancellie den 18, Juli 1840\

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over w. Juli.

Island, ang. et Fattiglems Forsorgelsessted og

s. D. Canc. Skriv, til Amtmanden over Vester-Amtet af

samme Indhold. Brevb. sst.
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1840. Omkostningerne ved de derved foranledigede

tJ^i Dndersogelser. Rhavn den 18. Juli 1840. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 2932.

Hr. Stiftamtmand har i behagelig Skrivelse af 20.

Mai d. A. begjært Cancelliets Resolution, angaaende

hvor Fattiglem Benedikt Johnsen skal ansees forsbrgelses-

berettiget, hvorom der er opstaaet Spbrgsmaal, idet

han vel selv har forklaret, at han senest har opholdt

sig uafbrudt i 9 Aar i Olufsvig, Brimilsvalle Rep, men

Rigtigheden af denne Forklaring ved den desangaaende

anstillede Undersogelse er bleven benægtet saawel af

Stedets Præst og Repstyrer, som af nogle af de Per-

soner, hos hvilke han efter sin Forklaring skulde have

opholdt sig, idet Ingen af disse har villet erkjende, at

han i 5 Aar har haft stadigt Ophold i den nævnte Rep.

De har derhos indstillet til Collegiets Afgjorelse, hvor-

ledes de Omkostninger blive at udrede, som ere for-

anledigede ved det af Sysselmanden i Sneefjeldsnæs

Syssel optagne Forhor til Oplysning om bemeldte Be-

nedikt Johnsens hafte Ophold i Brimilsvalle Rep.

Cancelliet skulde i Anledning heraf, ved Tilbage-

senderen af indsluttede Bilage, til Efterretning og videre

Bekjendtgjbrelse tjenstl. melde, at man bifalder hvad

Hr. Stiftamtmand i Deres ovennævnte Skrivelse i begge

foranfbrte Henseender har yttret 1
.
—

- Det kgl. Danske

Caucellie den 48. Juli 4840.

') Stiftamtmanden havde i Henseende til det fb'rste Punkt

antaget, at den paagjeldende Persons Forklaring burde

gjelde, „saa længe det ikke bevises, at den er urigtig"?

og in casu antog han ikke, at Reps-Protokollen og Mini-

sterialbogen, som kun anfdrte den ommeldte Person 1 Aar

(1 819) som værende i Reppen, afgav noget afgjbrende

Beviis imod ham. — Med Hensyn til det andet Punkt

antog Stiftamtmanden, at Amtets Repartitionsfond burde

udrede Omkostningerne ved at tilveiebringe Beviisligheder
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 1840.

Island, ang. Tryknings-Omkostninger af Vaccina- "isTmT

tions- Attester. Khavn den 18. Juli 1840
1

.
—

Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1615.

Ved behagelig Skrivelse af 13. Decbr. f. A. bar

Hr. Stiftamtmanden indstillet: at Udgiften for Trykning

af Vaccinations -Attester i Islands Sonder- Amt maa, i

Lighed med hvad derom er vedtaget for Nord- og

Oster -Amtets Vedkommende, udredes af Amtsreparti-

tionsfonden.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenst-

ligen at melde, at fra Kammerets Side haves efter Om-

stændighederne ikke Noget imod, at forbemeldte Ud-

gifter afholdes af Sander- Amtets Repartitionsfond, og

tillade vi, som Folge heraf, at den desangaaende gjorte

Udsættelsespost i sidstnævnte Amts Repartitionsfonds

Regnskab for Tidsrummet fra 10. August 1834 til 31.

Decembr. 1836 maa bortfalde. — Rentekammeret den

i 8. Juli 1840.

Det kgl. Danske Landhusholdnings - Selskahs 25
-
JuU -

Skrivelse til Stiftamtmanden over Island, Khre

C. E. v. Bardenfleth, ang. Anvendelsen af det

Hansenske Legat til Præmier for oeconomiske

Forbedringer m. v. Khavn den 25. Juli 1840*.

— Efter en velvilligen meddeelt Afskrift.

om Fattiglemmernes hafte Opholdssteder (Amtmand Thor-

steinson antog derimod, at disse Omkostninger burde ud-

redes af det Steds Fattigvæsen, hvor Fattiglemmet er-

kjendes forsorgelsesberettiget)

.

Canc. Skriv. 17. Oktobr. 1835 5
Indenrigsmin. Skrivelse

24. Marts 1849.
a
) see kgl. Resol. 7. April 1802.

XI. B. 43
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1840. Med Hensyn til Hr. Khrens i behagelig Skrivelse

25. Juli. af 18. Februar sidsti. fremsatte Andragende fra det
^"~v"""—

^ landoeconomiske Selskab for Islands Sonder-Amt, om

at tillægges Andeel i de aarlige Renter af de 6000

RdM som afg. Gonferentsraad og Deputeret Hansen

har legeret til Præmier for nyttige Anlæg og Fore-

tagender paa Færoerne, Island, Grbnland og Finmarken,

maa man gjore Dem opmærksom paa, at i den Tid,

der er forlbben efter at Gapitalen ved Legators Enkes

i Aaret 1818 indtrufne Dbd overdroges Landhushold-

ningsselskabet, er over 4,500 Rd. anvendt alene for

Island. Fordeles denne Sum paa 22 Aar (1818—1839

incl.), bliver det over 200 Rd. aarlig. Da Island saa-

ledes har fortrinligen nydt godt af bemeldte Legatrenter,

vil Rentesummen i de næste 5 Aar. fra dette Aars Be*

gyndelse af at regne, altsaa indtil Udgangen af 1844,

anvendes udelukkende til Gavn for Færoerne, som hid-

indtil har nydt en ulige mindre Andeel i Summen end

navnlig Island. Efter disse 5 Aars Forlob vil det da

nærmere blive at tage under Overveielse, om enten

Island eller Grbnland burde for de næste 5 Aar nyde

godt af den hele Rentesum.

Da ibvrigt Island ogsaa i Lbbet af den Tid, da det

ingen Deel kan faae i de omhandlede Legatrenter, vil,

lige med de bvrige danske Provindser, have Adgang

til at nyde godt af de Midler, hvorover Landhushold-

ningsselskabet ellers kan disponere til sine Formaals

Fremme, vilde dette Selskab efter Evne og bvrige fore-

kommende Omstændigheder underslbtte det ovennævnte

ligesom ethvert andet her i Riget bestaaende Amts-

selskab i sammes almeennyttige Bestræbelser, naar det

eller de Oiemed, hvori Hjælpen maalte attraaes, spe-

cielt opgives.

Hvilket man ikke skulde undlade tjenstl. at med-

dele Deres Hbivelbaarenhed til videre behagelig Be-

kjendtgjbrelse for det landoeconomiske Selskab for
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Islands Sonder-Amt. — Det kongel. Landhusholdnings- 1840.

selskab den 25. Juli 4840. [undertegn.] "IjWulT
Collin.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 25. Juli.

Island, ang. Betalingen af Klosterpræsternes Sa-

larium. Khavn den 25. Juli 1840.— Rentek. isi.

Copieb. 13, Nr. 1619.

1 Anledning af Hr. Stiftamtmandens Forespørgsel i

behagelig Skrivelse af 4 4. Septbr. f. A., angaaende det

Klosterpræsterne i Island tilstaaede Salarium, skulle vi,

til videre Bekjendtgjorelse for Administrator for Kirkjubæ

Klostergods og Flbgu Jorder J. Gudmundsen, ikke und-

lade herved tjenstligen at melde, at Kammeret ikke

finder Noget at erindre imod, at bemeldte Salarium

ligesom hidtil oppebæres: Halvdelen med Smor, Halv-

delen med Naturalier, hvormed Landskyldsafgifterne ydes,

og tillades som Folge heraf, at den derom gjorte Ud-

sæltelsespost i det af" fornævnte Gudmundsen aflagte

Administrationsregnskab for Aaret til Fardag 4838 maa

bortfalde. — Rentekammeret den 25. Juli 1840.

Rentekammer-Skrivelse til Finants-Deputationen, 25. Juli.

ang. Planen til Bessastad Skoles Reorganisation

og om Skolens Pengestatns. Khavn den 25. Juli

1840. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1620.

En Reorganisation af det lærde Skolevæsen paa

Island har i længere Tid været paatænkt, og er det, i

Henseende til Maaden, hvorpaa saadan Reorganisation

hensigtsmæssigst kunde iværksættes, kommet under

Overveielse, om Skolen bor omdannes paa Bessestad,

hvor den nu befinder sig, eller forflyttes til sit tidligere

Sæde Reikevig, hvorhos det dog er antaget, at denne

Sag er af saa stor Viglighed for Island, at den slorre

eller mindre Bekostning, som de forskjellige Planer ville

43*
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1840. medfore, ikke btfr være Hovedmotivet ved Valget. Til

25. Juli. nærmere Oplysning om Skolevæsenets Tilstand i Island

ansees det imidlertid nodvendigt at forudskikke folgende

Bemærkninger.

I ældre Tider var til Skalholts og Holums Bispe-

domme henlagt betydeligt Jordegods, saavel som Konge-

tienden af flere Sysseler, af hvis Indkomster Bisperne,

Skolerne paa Skalholt og Holum og de derved ansatte

Lærere havde Underhold, og paa denne Maade blev

Stiftelsernes Oeconomie i længere Tid fort, saaledes at

Bispestolene maatle afholde alle Udgifterne ved Skolerne.

I Aaret 4 785 ind'traadte forst en Forandring heri med

Skolen paa Skalholt, idet en kgl. Resolution af 15. April

i bemeldte Aar bestemte, at Skalholts Bispestols samt-

lige Jordegods skulde sælges, og at Kjobesummen her-

for, samt de til Bispestolene henlagte Tiender m. m.,

skulde inddrages i den kgl. Kasse, hvorimod til Under-

holdning for Biskoppen og Skolen paa Skalholt, som

itolge fornævnte allerhoiesle Resolution forflyttedes til

Reikevig, blev normeret en Sum af 2,500 Rd., hvoraf

Biskoppen tillagdes 1,000 Rd. og Skolen 1,500 Rd. —
Sildigere blev, ved kongel. Reskript af 2. Oktbr. 1801

Bispestolen i Holum nedlagt, Latinskolen sammesteds

" forflyttet til Reikevig og combineret med den der-

værende forrige Skalholtske Skole, samt derhos bestemt,

at Lehnsjorderne til Holum, den derværende latinske

Skole og de ovrige Embedsjorder skulde sælges ved

offentlig Auction, og at derefter af Holums Bispestols

Indkomster skulde deels gives Biskoppen over Skalholts

Stift, som Biskop over hele Landet, et aarligt Tillæg af

200 Rd., deels udredes Bekostningerne med Under-

holdningen af Disciplene fra Holum nedlagte Latinskole

ved det forenede Skole-lnstitut i Reikevig, der senere

er forflyttet til den samme ved allerhdieste Resolution

af 17. Mai 1805 tillagte Kongsgaard Bessestad. Det

blev derhos overdraget Rentekammeret, at besorge

Salget af det Holumske Jordegods, ligesom ogsaa i sin
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Tid, naar det hele Gods var solgt, at correspondere med 1840.

det Danske Cancellie, under hvis Bestyrelse Stiftelsen 25. Juli.

paa den Tid hbrte, og Finantscollegiet, angaaende:
v^--^^"

hvorledes, ligesom for Reikevig Skole, kunde bestem-

mes en reglementeret Fond for den nye Skoleindretning,

saaledes at samme paa den ene Side kunde blive til-

strækkelig til Indretningens fornddne Udgifter, og paa

den anden Side ikke blive til Tab eller Byrde for den

kgl. Kasse; men da en saadan Fond ikke er bleven

reguleret, ere Udgifterne til Skolen blevne anviste paa

Sammes i Jordebogskassen i Island indestaaende Midler.

I den sildigere Tid har det imidlertid været paatænkt,

at see dette Forhold imellem Bessestad Skole og Jorde-

bogskassen hævet, og derfor er Status over, hvad Skolen

kunde antages at eie, bleven opgjort, hvorefter Skolens

Fond vilde blive den 34. Juli 1834: 52,4 35 Rbd. 63 Sk. —
Deels i Renter af denne Sum, deels i det saakaldte

Skalholtske Æqvivalent, 2,500 Rbd., vilde Skolen altsaa

skulde tilkomme af den kgl. Kasse aarlig 4,585 Rbd.

41 Sk., som i Forbindelse med Renter af tvende samme

tilhbrende kongel. Obligationer, samt Kongetienderne af

Oefjords og Skagefjords Sysseler, vilde udgjbre en aar-

lig Indtægt af ialt 4,959 Rbd. 77 Sk..

hvoraf skulde udredes Biskoppens

og Lærernes Gager, samt hvad der

medgaaer til Skoleindretningens .

Oeconomie; men da Udgifterne

dertil belobe ialt 6,195 — 50 -

udkommer en Underballance af . 1 ,235 Rbd. 69 Sk.

Et saadant aarligt Tilskud, saavel som hvad videre

der vil medgaae til Skolens nødvendige Reorganisation,

naar den skal opfylde sit Oiemed og svare til Tidens

Fordringer, har Directionen for Universitetet og de lærde

Skoler erklæret ikke at kunne udredes af de Fonds,

der tilhore de danske Skoler, hvilke Fonds for en meget

stor ;D.eetl diidrore fra private Velgjerninger, og derfor

•Uabe »kurrne komme den islandske Skole tilgode, men
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4840. at derimod den kongl. Jordebogskasse, hvis Indtægter

25. Juli. hidrore alene fra Island, maatte udrede de Summer,

som i Fremtiden behoves for den islandske lærde Skole,

forsaavidt de ikke kunne bestrides af de denne tillagte

egne Ressourcer, saameget mere, som de ældre For-

andringer med Bispestolene og de dertil knyttede lærde

Skoler neppe have fort til noget heldigt Resultat, og

det derhos i en Betænkning, som er indhentet over

Sagen fra den Forsamling af Embedsmænd, der ifdlge

allerhoieste Resolution af 22. August 1838 i forrige Aars

Sommer var samlet i Reikevig, er yttret, at den ikke

har vidst nogensomhelst Udvei til, ved Paalæg i Island

selv, at tilvelebringe nogen Andeel i de til Skolens

Reorganisation fornddne Bekostninger. — I Henseende

til det forudsatte Alternativ ved Reorganisationen, om

Skolen b'6r omdannes paa Bessestad eller forflyttes til

Reikevig, have Meningerne været meget delte imel-

lem de Autoriteter, som have yttret sig i Sagen. Saa-

ledes er Gancelliets Pluralitet kommet til det Resultat,

at overveiende Grunde synes at tale for, for det Fdrste

at bestemme sig for Skolens Reorganisation paa Besse-

stad, som den Plan, der formentligen mest harmonerer

med det nærværende Forhold, som den, der mest stem*

mer med den almindelige Mening paa Island, og hvor-

ved Manglerne ved den nuværende Indretning i
det

Væsentlige ville kunne afhjælpes ; derimod har ColIegie ts

Minoritet, Universitets-Directionen, Stiftamtmanden og den

betydelige Minoritet i den islandske Forsamling samt det

theologiske Fakultet, været enige i, at Skolen bor henlæggeS

til Reikevig, hvilket Minoriteten, i Særdeleshed naar

den tillige som hdiere Læreanstalt for vordende Præster

i Island skal kunne skaffe nogen sand Nytte, ansees

for ubetinget nbdvendigt. — De Opgjorelser, som

gaaende Bekostningerne ved Skolens Reorganisation ere

forfattede, have givet fdlgende Resultater:

Naar Skolen forbliver paa Bessestad, og Bessestad

Kirkebygning, efter Forslag fra Stiftsøvrigheden i Island,
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benyttes til Locale for Skolen, vil behcWes en Capital af 1840.

13,000 Rbd., hvoraf dog de 5,000 Rbd. under alle Om- Ijp^f
stændigheder maalte anvendes til Kirkens Reparation, saa-

fremt den ikke afstaaes til Skolen, saa at den egentlige

Udgift for den kgl. Kasse ved Skolens Indretning kun vil

blive 8000 Rbd. — Forflyttes derimod Skolen til Reikevig,

vil den fornddne Skolebygning, hvis den skal opfdres

af den paa Island brugelige Kampesteens Grundmuur,

koste 25,000 å- 30,000 Rbd., og hvis man vil indskrænke

sig til en Bygning af Muur og Bindingsværk, der dog

kun regnes at kunne staae i 50 å 60 Aar, vil Om-

kostningerne hermed dog beldbe 12,000 å 14,000 Rbd.

De aarlige Udgifter vil fordges paa Bessestad med 522

Rbd. 77 Sk., i Reikevig 664 Rbd. 49 Sk., hvorunder

dog ikke, som naar Skolen bliver paa Bessestad, er

beregnet en Sum til overordentlige Udgifter, Pensioner

m. m., og naar et Pastoral -Seminarium blev indrettet,

endvidere 1,120 Rbd. — Rentekammeret den 25. Juli 1840.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. Juli.

Island, ang. Diætpenge for Sættedommere, samt

Udredelse af Omkostningerne i en beneficeret

Sa& afgjort ved Forlig. Khavn den 28. Juli

1840. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 3111.

1 behagelig Skrivelse af 22. Januar d. A. har Hr.

Stiftamtm. begjært Gancelliets Resolution med Hensyn

til tvende Sporgsmaal, der ere opstaaede i Anledning

af en Sag, som Beneficiarius til Reinevalle Kirke i Kjose

syssel, Fastor Sigurdsen, efter dertil meddeelt fri Pro-

ces, har anlagt mod Opsidderne paa Kongens Jord

Valdastadir, Reikevig Domkirkes Jord Hals og Selveier-

gaarden Laxanæs, betræffende Laxefiskeriet i den saa-

kaldte Sjafarfoss, nemlig de el s angaaende hvormeget

der tilkommer Sysselmanden i Borgarfjords Syssel,

Einarsen, der har været beskikket til Sættedommer i
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1840. Sagen, i Diætpenge, de els angaaende, hvem Udredel-

r^Juli
sen a ^ ^ e vec* ^agen foranledigede Omkostninger paa-

ligger, da den blev afgjort ved Forlig, uden at nogen

Bestemmelse i fornævnte Henseende blev taget.

Foranlediget heraf skulde man, efter desangaaende

at have corresponderet med det kongl. Rentekammer,

tjenstl. melde, at Sættedommerens Diætpenge blive at

bestemme efter de hidtil i Island gjeldende Regler,

altsaa, efter hvad af Hr. Stiftamtm. er oplyst, i Henhold

til Plak. 21. Martii 1800, til 1 Rbd. daglig; samt at de

med Sagen forbundne Omkostninger^ nemlig fornævnte

Diætpenge efter det Anforte, Reiseomkostninger til ved-

kommende efter af Hr. Stiftamtm. approberede Reg-

ninger, og Salair til den befalede Sagfdrer efter Deres

nærmere Bestemmelse, blive at udrede af Amtsreparti-

tionsfondet. — Det kgl. Danske Cancellie den 28. Juli

August. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Legitimation for Skibe til Erholdelse af islandsk

Sopas. Khavn den 1. August 1840. — Canc. 3. De-

part. Brevb. 1840, Nr. 3113°. Algreen-Ussings Reskriptsaml.

1840, S. 144.

Det kgl. Rentekammer har i behagelig Skrivelse af

27. f. M. begjært Cancelliets Betænkning over hosfol-

gende ved den ligeledes vedlagte Skrivelse fra Kjoben-

havns Magistrat Samme tilstillede Andragende, hvori

Mægler Heckscher forespørger, om det ikke for Frem-

tiden kunde være tilstrækkeligt, at den, der onsker at

erholde islandsk Sopas, foruden Maalebrev alene pro-

ducerer Biilbrev, saafremt det indeholder Beviis for, at

Skibet endnu tilhorer den, som begjærer Passet, men

i modsat Fald kun det sidste Skjode eller Overdragelses-

Document.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at

melde, at Collegiet med Kjobenhavns Magistrat maa
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være enigt i, at det kan ansees tilstrækkeligt, at det 1840.

alene ved det sidste Skjdde godtgjores, at Skibet til V^T^*^
horer een af Hans Maj*' Undersaatter. — Det kongel.

Danske Cancellie den 1. August 4840 1
.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over i. August.

Island, ang. Ligningen af Reise-Omkostninger for

Medlemmer af den islandske Forsamling af

Embedsmænd. Khavn den 1. August 1840*. —
Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1631*.

Ligesom Kammeret i behagelig Skrivelse af 8. Au-

gust f. A. fra Hr. Stiftamtmanden har modtaget Forslag,

angaaende Fordeling paa Amterne i Island af de Ud-

gifter, der ere medgaaede til leiede Befordringer for

Medlemmerne af Forsamlingen af Embedsmænd i Reike-

vig, have vi modtaget lignende Forslag fra Amtmand

Thorsteinson og Thorarensen.

Efter at have om denne Sag brevvexlet med
det Danske Cancellie, skulle vi ikke undlade herved

Uenstligen at tilmelde Hr. Stiftamtmanden, at det efter

Omstændighederne er anseet rigtigst, at forbemeldte

Udgifter paalignes Amternes Repartitionsfond til Ud-

redelse efter Losegodstiendens Capital for hvert Amt,

saaledes at Sonder- Amtet kommer til at udrede

Vester-Amtet Ve og Nord- og Oster-Amtet n
fa Dele; og

have Vi i Overeensstemmelse hermed under Dags Datum

tilskrevet Amtmændene Thorsteinson og Thorarensen

det Fornodne. — Rentekammeret den 1. August 1840 3
.

Rentek. Skriv, til Kjøbenhavns Magistrat 15. August 1840

af samme Indhold. Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1656.
2

) Canc. Skriv. 14. Decbr. 1841.

J s. D. Rentekammer-Skrivelse af samme Indhold til Amt-

mændene i Vester-Amtet og i Nord- og Oster-Amtet.

Rentek. Isl. Copieb. sst. Nr. 1632-1633.
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1840. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

liTXugust Nord- og Oster-Amtet, ang. Beregning af Skatten

i Island. Khavn den 15. August 1840. —
Rentek. lal. Copieb. 13, Nr. 1647.
• \ *

l Anledning af et med Hr. Amtmand Thoraren-

sens behagelige Skrivelse af 27. Septbr. f. A. hertil

indkommet Andragende, hvori Sysselmand Arnesen har

forespurgt, om Jordeiendom bor tages med i Betragt-

ning ved Ansættelse til den Afgift, der i Island op-

kræves under Benævnelse af Skat, skulle vi ikke und-

lade tjenstligen at melde, at det efter Omstændighederne

maa ansees rettest, indtil en Omregulering af de is-

landske Afgifter i Almindelighed kan komme i Stand,

at der i den omspurgte Henseende forholdes paa samme

Maade, som hidtil har fundet Sted. — Rentekammeret

den 15. August 1840.

15. August. Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster -Amtet, angaaende Kongetienden

i Oefjords Syssel. Rhavn den 15. August 1840.

— Rentek. Isl. Copieb. 18, Nr. 1648.

At Kammeret, i Betragtning af de af Hr. Amtmand

Thorarensen i behagelig Skrivelse af 12. Oktobr. f. A.

forklarede Omstændigheder, ikke finder Noget at erindre

imod, at Sysselmand Borgen for Incassationen af Oe-

fjord Syssels Kongetiende vedbliver indtil videre at

beregne sig, ligesom hans Formand i Embedet, x
l\ Deel

af Kongetiendens Belbb, imod at han tiisvarer de civrige

8A Dele af bemeldte Tiende med Penge efter Gapituls-

taxtens aarlige Medium, det skulde vi ikke undlade

herved tjenstligen at melde Dem til behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse for Sysselmand Borgen.

— Rentekammeret den J5. August 1840.
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 1840.

Nord- og Oster-Amtet, ang. Oprettelsen af Post- iTa^.
gang i Norder Syssel. Khavn den 15. August

1840. — Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1653.

Hr. Amtmand Thorarensen har, i Anledning af et

Andragende fra Pastor Einarsen paa Saudanes, om at

Sysselmanden for Norder Syssel maatte tilpligtes at

holde en Fuldmægtig, der skulde boe nordenfor den

saakaldte Reykjaheioi, ved i behagelig Skrivelse af 10.

Februar d. A. nærmere at yltre Dem angaaende de

Vanskeligheder, der ville være forbundne med be-

meldte Forslags Udforelse, indstillet, at der til Lettelse

for Communicationen i Sysselet maatte indrettes en

Vinterpost fra Saudanes til Sysselmandens Bopæl, saa-

ledes, at en Expres skulde aarlig afgaae henimod 20.

Decbr. fra Sysselmandens Bopæl til Saudanes, og af-

levere paa de for Henreisen nærmere bestemmende

Stationer de med Postskibet ankomne og med Sonder-

landsposten bragte Breve, og modtage Svar paa disse,

tillige med de befalede aarlige Indberetninger m. v.

fra Vedkommende paa Tilbagereisen. — Rentekammeret

den 15. August 1840.

Admiralitets- og Gommissariats-Collegii Skrivelse 15. August,

til Stiftamtmanden i Island, ang. Udarbeidelse af

Lodsreglement for Reykjaviks og Hafnarfjords

Lodserier. Khavn den 15. August 1840 \ —
Admiralitetets Copieb. 1840, Nr. 772.

Efter at Collegiet havde meddeelt Commissionen,

som er nedsat til at udarbeide Reglementer og Taxter

for Lodserierne i Danmark, de i behagelig Skrivelse af

22. Januar d. A. meddelte Oplysninger og Bemærkninger,

betræflfende Reikevigs og Havnefjords Lodserier, og

derhos havde anmodet den om at udarbeide Udkast

!

) Reglem. h Decbr. 1841.
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til et nyt Reglement med Taxt for disse Lodserier, har

denne i vedlagte Skrivelse fremsat de Betænkeligheder,

som den finder ved at forfatte disse Udkast, da den

ikke har den fornodne fuldstændige Oplysning om de

locale Forhold paa Island.

Det maa derfor, især efter Commissionens Erklæ-

ring, anseeg onskeJigt, om Hr. Stiftamtmanden, saaledes

som De efter Deres Yttringer i behagelig Skrivelse af

22. Januar d. A. for har paatænkt, vilde paatage sig

ved et nyt Udkast at rette de af det paapegede Mangler

ved den ældre Instruction.

Collegiet skal da, dersom De i sin Tid vil indsende

et saadant Udkast, allerund. forelægge H. Majt. samme,

med de Bemærkninger, man muligen maatte finde An-

ledning til at vedfbie. — Til behagelig Afbenyttelse har

man ikke villet undlade at vedlægge samtlige til Sagen

horende Documenter, som udbedes tilbage i sin Tid. —
Det kgl. Admiralitets- og Gommissariats- Collegium den

15. August 1840.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Vester -Amtet i Island, ang. Bortsalg af smaat

Vrag. Khavn den 22. August 1840. — Rentek. isi.

Copieb. 13, Nr. 1660.

Ligesom Kammeret, efter hvad Hr. Amtmand Thor-

steinson i behagelig Skrivelse af 31. Oktbr. f. A. har

forklaret, bifalder, at De ved Auction har foranstaltet

bortsolgt nogle ubetydelige Stykker Vrag, der ere op-

drevne paa Arnestappens Ombuds Forstrande, og der-

hos meddeelt Administrator Thorsteinson fornoden Ordre

angaaende Beregning af Auctions-Belobet m. v. i hans

næste Regnskab, saaledes finde vi heller ikke Noget at

erindre imod, at der i Fremtiden, ved Beregning af

smaat Vrag paa bemeldte Ombuds Forstrande forholdes

paa lignende Maade, istedetfor directe at indsende

Auctionsprovenuet til Islands Jordebogskasse, naar det
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tilkjendegives Administrator, at han ikke deraf maa bo- 1840.

regne sis Salarium.
——->^*^
22. August

Dette skulde vi ikke undlade herved tjenstligen at "
.

melde Hr. Amtmanden til behagelig Efterretning. —
Rentekammeret den 22. August 4840.

Cancellie - Circnlaire til samtlige Amtmænd i 25. August.

Danmark, ang. Indberetninger om Dodffldte, m. v.

Khavn den 25. AugUSt 1840. — Dette Circulaire er

sandsynligviis sendt til Island, ligesom Canc. Circ. 21. Septbr.

1819, hvortil det henholder sig. — Canc. 1. Depart. Brevb.

1840, Nr. 3510—30. Algreen - Ussings Reskriptsamling 1840*

S. 151-153.

1 Forbindelse med dette Collegii Girculaire-Skrivelse

af 21. Septbr. 4849, ved hvilket man anmodede samtlige

Amtmænd i Danmark om, at paalægge vedkommende

Physici i deres Amter inden hvert Aars Martii Maaneds

Udgang at tilstille Biskoppen en Generaltabel efter el

vedlagt Schema over de i det foregaaende Aars L'db

dcJdfddte Bom, hvilken Tabel Biskoppen igjen havde

at indsende til Cancelliet, for at vorde det kgl. Sund-

heds- Gollegium tilstillet, skulde Cancelliet tjensll. an-

mode (Tit.) om, at paalægge de i Deres Embedsdistrikt

ansatte Physici for Fremtiden at indsende den ommeldte

Generaltabel directe til det kgl. Sundheds- Gollegium,

istedetfor til Biskoppen.

Med Hensyn dernæst til, at Cancelliet i Circulaire

til samtlige Biskopper af 24. Septbr. 4819, af hvilket

en Gjenpart medfulgte det ovennævnte Circulaire af

samme Dato, anmodede enhver af disse om at meddele

Physikus en Afskrift af den Generaltabel over Fodte og

Dode, som af ham aarligen tilstilles dette Collegium,

for at Physikus kunde blive sat i Stand til at kunne

nijiagtigen besvare de SpcJrgsmaal, som i de befalede

aarlige Medicinal -Beretninger ere Physici paalagte at

besvare angaaende Mortaliteten i deres Embeds-Distrikt
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1840. m. m. — har Gancelliet ligeledes under Dags Dato til-

25

-

^ugust kJendegivet samtlige Biskopper, at den ommeldte Af-

skrift til Brug for Physikus for Fremtiden kan bortfalde,

eftersom Physici, hvad de Dodfodte angaaer, ville er-

holde de fornodne Oplysninger af Provsterne ifolge

bemeldte dette Gollegii Circulaire-Skrivelse af 21. Sep-

tember 4819 § 1, naar disse tillige indsende til Physici

de i Gancelliets Girculair- Skrivelse af 24. Decbr. 1802

Jordemodrene paalagte fuldstændige Anmeldelser. —
Hvilket man tjenstligst skulde tilmelde (Tit.) til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjorelse for vedkommende

Physici i Deres Embeds-Distrikt. — Det kongl. Danske

Gancellie den 25. August 1840.

«6. August. Gancellie - Circnlaire til samtlige Biskopper (i

Danmark)
,

ang. de aarlige Tabeller over Fodte

Og Dflde. Khavn den 25. August 1840. —
Dette Circulaire er sandsynligviis ogsaa sendt til Biskoppen

over Island, ligesom Circ. 21. Septbr. 1819, hvortil det refe-

rerer sig. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1840, Nr. 3531—36.

1 Forbindelse med dette Gollegii Girculair-Skrivelse

af 21. Septbr. 1819, ved hvilket man anmodede enhver af

Rigets Biskopper om at meddele Physikus en Afskrift

af den Generaltabel over Fodte og Dode, som han aar-

ligen tilstiller dette Collegium, for at Physikus kunde

blive sat i Stand til at kunne nolagtigen besvare de

Spbrgsmaal, som i de befalede aarlige Medicinal-Beret-

ninger ere Physici paalagte at besvare, angaaende

Mortaliteten i deres Embeds-Distrikt m. m. — skulde

man tjenstl. tilkjendegive Deres Hoiærv., at den om-

meldte Afskrift til Brug for Physikus for Fremtiden kan

bortfalde . . . [osv. som i foregaaende Skrivelse] . . . fuld-

stændige Anmeldelser.

Med Hensyn til, at det derhos i det ommeldte

Circulaire er bemærket, at man havde anmodet Amt-

mændene om at tilholde samtlige Physici inden hvert

Aars Martii Maaneds Udgang at tilstille vedkommende
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Biskop en Gcneraltabel over de i deres Distrikt i det 1840.

foregaaende Aars Lob dbdfbdte Bbrn, hvilken Tabel^TT^^
Biskoppen havde at indsende til dette Collegium, for

herfra at vorde det kgl. Sundheds -Collegium tilstillet,

skulde Canceiliet tjenstligst tilmelde Deres Hdiærv.,

at man under Dags Dato har anmodet samtlige Amt-

mænd om al paalægge de i deres Embeds -Distrikt

værende Physici for Fremtiden at indsende den om-

meldte Generaltabel directe til det kongel. Sundheds-

Gollegium istedetfor til Biskoppen. — Det kgl. Danske

Gancellie den 25. August 1840.

Patent angaaende Valg af Deputerede til de 28 - August,

danske Østifters Stænderforsamling. Khavn den

28. AugUSt 1840. Publiceret i Borgarfjords, Barda-

strands, Oefjords og Norder-Mula Sysseler 1841. — Canc. 2.

Depart. Registr. XLI, 251-252 (.1840, Nr. 523b
). Original-

Aftryk hos Schultz paa et Heelark i Folio. Colleg. Tid. for

1840, S. 956-957. Schou XXIII, 264.

Patent angaaende Valgene af Deputerede til en

Stænderforsamling for Sjællands, Fyens og Lolland-

Falsters Stifter, samt Island og Færoerne.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Da det Tids-

rum af 6 Aar, hvorpaa de Deputerede saavel som Sup-

pleanterne til de raadgivende Provindsialstænders For-

samlinger ifolge Forordningen af 15. Mai 1834 § 7, cfr.

allerhbieste Patent af 21. Mai 1834, ere valgte, i Hen-

hold til Vor Bekjendtgjorelse af 9. Maris d. A. for Sjæl-

lands, Fyens og Lolland-Falsters Stifter, samt for Island

og Færderne, udlober med 31. Decembr. indeværende

Aar, og det derhos er Vor allerhbieste Villie, at der

saavel i nærværende Aar som siden i ethvert Aar, ved

hvis Slutning de Stænderdeputeredes Functionslid ud-

lbber, træffes saadanne Foranstaltninger, at de nye Valg

kunne fuldhyrdes enten i Slutningen af Aaret eller,

hvis Stænderne maatte være forsamlede saalænge, at
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1840. der ikke i den tilbagestaaende Deel af Aaret dertil

bliver den fornddne Tid, da inden Slutningen af Januar

Maaned det paafdlgende Aar, saa ville Vi allern., at i

Overeensstemmelse hermed de ifdlge det Ovenanfdrte

fornddne nye Valg begyndes og tilendebringes.

Idet Vi herved allern. kundgjdre dette for samtlige

Vore kjære og Iroe Undersaatter i Sjællands, Fyens og

Lolland-Falsters Stifter, befale Vi tillige saavel de Em-

bedsmænd, som efter de i forbemeldte Forordning af

15. Mai 1834 indeholdte Forskrifter skulle meddele

Valgdirecteurerne de til Valglisternes Forfattelse nodven-

dige Efterretninger, Fortegnelser og Extracter, eller paa

anden Maade skulle gaae dem tilhaande, som over-

hovedet Alle, hvem det ifdlge Forskrifterne i Forord-

ningen paaligger at udfore noget Arbeide eller med-

virke ved Valghandlingen, at de lade det være sig

magtpaaliggende det hurtigste muligt at udfdre Vor

allerhdieste Villie og derved bidrage til Opnaaelsen af

Vort landsfaderlige Oiemed. — Hvorefter alle Vedkom-

mende sig allerund. have at rette. — Givet i Vor Stad

Altona den 28. August 1840.

29. August. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Anmeldelser fra Sysselmændene om

Skibe, der ere expederede directe fra Island til

Udlandet. Khavn den 29. August 1840. —
Rentek. Isl. Copieb. 13, Nr. 1696.

For at kunne ved Islands Jordebogskasse- Regn-

skaber fore fornoden Control med, at den ved Plak.

28. Decembr. 1836 § 3 befalede Afgift af Skibe, der

expederes directe fra Island til fremmede Steder, bliver

berigtiget, og Gebyr for Passens Paategning efter be-

meldte Plakats 15. § erlagt, maae vi tjenstligen anmode

Hr. Stiftamtmanden om, behageligen at ville paalægge

vedkommende Sysselmænd i Stfnder-Amtet at meddele

Dem in duplo de Anmeldelser, der ifdlge meerbemeldte



Rfntek. Skriv. ang. Anmeldelser om Skibe. 689

Plakats 45. § Litr. e aarlig skulle afgives, forsaavidt 4840.

intet Gebyr for Passes Paategning er oppebaaret, °S 2<T~August
vilde Hr, Stiftamtm. derhos drage Omsorg for, at oven-

nævnte Anmeldelser blive for hvert Aar inden Aarets

Udgang afsendte, det ene Exemplar hertil og det andet

til Landfogden, for at fremlægges ved hans Regnskaber

for Islands Jordebogskasse. — Rentekammeret den 29.

August 4840*.
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Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden overs. Septbr.

Island, ang. Recognition til Justitskassen af

Justitiarius i Landsoverretten. Khavn den 5.

Septembr/ 1840. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr.

3478. — Algreen Ussings Reskriptsaml. 1840, S. 167—168.

I behagelig Skrivelse af 20. Mai d. A. har Hr.

Stiftamtm. begjært Cancelliets Resolution for, deels om

en Assessor i den islandske Landsoverret, der befor-

dres til Justitiarius, overhovedet er pligtig at svare den

i Anordn. 16. Novembr. 1764 § 10 anordnede Recog-

nition, deels om Recognitionen for Justitiarii Vedkom-

mende skal være 4 Rbd. eller 2 Rbd.

I Anledning heraf skulde man, efter at have corre-

sponderet med det kongelige Rentekammer, til behage-

lig Efterretning tjenstl. melde, at det i Henhold til Be-

stemmelserne i fornævnte Anordning maa paaligge Ju-

stitiarius at udrede den ommeldte Kjendelse, men at

den efter de i dette Tilfælde forhaandenværende Om-

stændigheder ikkun kan affordres ham med 2 Rbd. —
Det kongel. Danske Cancellie den 5. Septembr. 1840.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- s. Septbr.

Amtet, ang. Recognition til Skifteforvalteren i

s. D. Rentek. Skrivelser til Amtmændene i Vester-Amtet

og i Nord- og Oster-Amtet, af samme Indhold. Copieb.

sst. Nr. 1697—1698.

XL B. M
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4840. visse Tilfælde. Khavn den 5. Septembr. 1840.

fi.^Septbr, - Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 3479.

1 Anledning af den fra Sysselmand i Myre og

Hnappadals Syssel, Lund, indkomne Skrivelse, hvori

han forespørger, hvorvidt en Skifleforvalter paa Island,

der efter vedkommende Arvingers Anmodning afholder

sig fra at tage et Stervbo under Behandling, fordi Een

af dem finskes meddeelt Venia sexus, er berettiget

til, i Tilfælde af at Bevillingen gives, at paastaae Salair,

skulde Cancelliet, efter at have ved Hr. Amtmands

Skrivelse af 20. Juli sidsti. modtaget nærmere Oplys-

ning angaaende det specielle Tilfælde, til hvilket der

ved den anforte Foresporgsel er sigtet, til Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Recognition

in casu maa kunne fordres i Henhold til Cancellie-

Skrivelse af 25. Januar 4 825 1
, som ikke kan ansees

forandret ved Canc. Skriv. 24. Januar og 29. August

4 829, der sigte til andre Omstændigheder in facto. —

-

Det kongel. Danske Gancellie den 5. Septembr. 1840.

') Canc. Skriv, til Amtmanden over Frederiksborg Amt, 25.

Januar 1825 (Coll. Tid. 1825, S. 53-54$ Pogtm. VIL

10, 26) antager, at der tilkommer Skifteretten Recogni-

tion hvor et Bo ikke tages under Behandling, skjtmdt der

i samme ere umyndige Arvinger, men som efter Døds-

faldet have indgivet Ansogning om Myndigheds-Bevilling«

- I Canc. Skriv. 24. Januar 1829 (Fogtm. VII. 12, S.

83—34) hedder det til Amtmanden i Thisted Amt, at

Recognition efter Omstændighederne maa bortfalde i e^

Bo, hvor de umyndige Arvinger erhverve Myndigheds-

Bevilling, imedens Moderen hensidder med Boet uden

Forsegling; og i Canc. Skriv. 29. August 1829 (Fogtm.

sst. S. 363—64) , at Skifteforvalteren ikke in casu kan

være berettiget til at fordre Recognition i et Tilfælde, da

der kun ere fælles BOrn
,
og ikke tillige Særkuldsbdrn

paa den forst AfdOdes Side (som i det forst anforte Til-

fælde), med Hensyn til hvilke Skifteforvalterens Ret til

Skiftehold, paa Grund af L. 5—2—2, sammenholdt med

Art. I, indtræder strax ved Dodsfaldet.
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Finants - Deputationens Bekjendtgj oreise ang. *840.

et forandret Præg paa Species. Khavn den 12. l^Tse^brT

Septembr. 1840. — Original-Aftryk hos Schultz. Coll.

Tid. for 1840, S. 997. Qvart-Forr. for 1840, S. 405 5 Schou

XXIII, 265.

Ved Resolution af 8. Septembr. d. A. har Hans

Maj. Kongen allern. bifaldet, at Præget paa Species for

Fremtiden bliver: paa Adversen: Hans Majestæts Bryst-

billede med Omskrift: CHRISTlANUS VIII. D. G. DANIÆ
V. G. REX, paa Reversen: det fuldstændige af 2 Vild-

mænd holdte kronede Rigsvaaben med begge Ordens-

kjæder under den kongelige Krone og Hermelinskappe;

med Overskrift I SPECIES og under Vaabenet Aars-

lallet. Dette kundgjores herved til almindelig Efter-

retning. — De Deputerede for Finantserne, den 42.

Septembr. 4840.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 22. septbr.

Island, ang. Omkostninger paa Delinquenters Trans-

port. Khavn den 22. Septembr. 1840.
1 - Canc.

3. Depait. Brevb. 1840, Nr. 3724. Algreen-Ussings Reskript-

saml. 1840, S. 179.

Herr Stiftamtmand har, i Anledning af en imellem

Dem og Amtmanden over Islands Nord- og Ost-Amt

opstaaet Menings- Ulighed, i behagelig Skrivelse af

12. Juni d. A. begjært Cancelliets Resolution for, hvor-

vidt der kan tilstaaes Betaling for Deliquenters Trans-

port til Straffestedet, samt hvorledes den i saa Fald

bliver at udrede.

Efter at Collegiet i denne Henseende har brev-

vexlet med det kongel. Rentekammer, undlader man
ikke tjenstl. at melde, at det ikke skjonnes rettere, end

at Omkostninger ved Deliquenters Transport til Straffe-

stedet maae henfores til de Udgifter, der efter den

l

) Canc. Skriv. 2. Oktobr. 1841.

44*
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1840. 72. § i Sportel-Reglement af 40. Septembr. 1830 over-

lades til vedkommende Ovrigheds Bestemmelse, og at

de, i Lighed med hvad der finder Sted her i Dan-

mark, maae blive at udrede paa samme Maade, som

Sagens ivrige Omkostninger. — Det kongel. Danske

Cancellie den: 22. Septembr. 1840.

i; ffi
,:

f i^b
:iotøa£ §o |B6qiéd ég&ibac Jb ' riéb'iT nfcfl hor

22. septbr. Gancellie-Skrivelse til Forsamlingen af islandske

Embedsmænd i Reykjavik, ang. Bestyrelsen af

Reykjavik Byes Anliggender. Khavn den 22.

Septembr. 1840. - Canc. 3. Depart. Brevb. 1840, Nr. 3679.
-wsfJIs^i Ib nsjjnjlsu lu flygnsTT bsm gsbjoano! '

*

I Anledning af den af Hr. Stiftamtmand under 29.

Januar f. A. hertil indgivne Forestilling, hvori De har

andraget paa, at der maa foranstaltes udarbeidet en

særegen Anordning ang. Reikevig Byes oekonomiske

Forhold pg Bestyrelse, har Forsamlingen i Overens-

stemmelse med Cancelliets Anmodning ved behagelig

Skrivelse -af 26. Juni f. A. tilstillet Collegiet et samme

forelagt af Communalbestyrelsen forfattet Udkast til et

Regulativ for Byens oekonomiske Bestyrelse, ledsaget

af de Bemærkninger, hvortil Forsamlingen i Henseende

til Udkastet har fundet sig foranlediget. Hr. Stiftamt-

mand har derhos ved behagelig Skrivelse af 25. Sep-

tembr. f. A. hertil indsendt Erklæringer fra Byfogeden

og Repræsentanterne, samt Sysselmanden for Guldbringe

og Kjose Sysseler, og Repstyrerne for Seltjarnarnæs Rep,

over det i velbemeldte Forsamlings Betænkning inde-

holdte Forslag til en Ophævelse af den mellem Reike-

vig Byes og Seltjarnarnæs Reps Fattigvæsen hidtil be-

staaende Forbindelse. isgUbfJ gi* r
Forinden man imidlertid allerund. foredrager Hans

Maj*, denne Sag, anseer Cancelliet, der foreltibigen ang.

samme har corresponderet med det kongel. Rentekam-

mer, det fornødent, at samme gjbres til Gjenstand for

Forsamlingens nærmere Overveielse i Henhold til de?

Bemærkninger, Collegiet i det Folgende skal meddele.

i
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Hvad forst det anforte Forslag angaaer, i hvis Folge 1840.

Reikevigs og Seltjarnarnæs Rep skulde ophore at ud- 22. Septbr.

gjttré eet Fattigdistrikt, da finder Collegiet, navnlig
mr~'m^~'

med Hensyn til at Byens Repræsentanter have yttrefc

sig imod en saadan Adskillelse, og at Reppen kun be-

tingelsesviis har erklæret sig derfor, Betænkelighed

ved for Tiden at andrage herpaa, og anseer det i al

Fald for nbdvendigt, at der forinden tilveiebringes

Oplysning om de Indtægter og de Udgifter, som hver

enkelt Deel af Fattigdistriktet har medfort, samt at det

tages under Overveielse, deels paa hvilken Maade der

bor forholdes med Hensyn til Delingen af Fattigvæ-

senets Activer og dets Byrder, deels hvorledes der

bliver at forholde med de Individer, som paa den Tid

Forordn, indføres have opholdt sig nogen Tid i Reike-

vig og nogen Tid i Seltjarnarnæs Rep, og vel ikke for

Tiden ere Gjenstand for Fattigforsbrgelse, men som

mulig paa Grund af et samlet Ophold i 5 Aar i be-

meldte, hidtil i eet Fattigvæsen forenede Distrikter,

kunne i Fremtiden blive forsorgelsesberettigede. Hvad

dette sidste Sporgsmaal angaaer, da lod det sig maaskee

antage, at den, som endnu ikke havde opholdt sig i

fulde 5 Aar i fornævnte Distrikter, ikke kunde supplere

hint Qvinqvennium, uden ved at have enten i den

ene eller den anden Deel af det forhen fælles Fat-

tigdistrikt haft uafbrudt Ophold deels for, deels efter

den nye Anordning i fulde 5 Aar, (saa at t. Ex. den,

der havde været 3 Aar i Reikevig og derefter 1 V«

Aar i Seltjarnarnæs Rep, forst om 3 1
/«- Aar blev for-

sorgelsesberettiget i denne, men, hvis hans Trang

viste sig tidligere, blev at forsorge af sin Fodecommune

eller den Commune, hvori han inden sin Ankomst til

Reikevig eller Reppen havde erhvervet Forsbrgelsesret).

Dette kunde antages at stemme med de almindelige

Regler for Rettighedens Erhvervelse ved et vist Tids-"1

lab
,

** hvilken ordentligviis maa bedbmmes efter de

Love. som gjælde paa den Tid, da Erhvervelsen skal
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1840. finde Sted, ligesom der ogsaa, saavidt vides, ved andre

22. Septbr. Leiligheder, hvor et Fatligdistrikt er blevet udvidet eller

indskrænket, hvilket til Ex. paa flere Maader skete

ved Reglem. 8. Januar 4 834, ikke er fulgt nogen anden

Regel. Det kan imidlertid ikke negtes, at de andre

Fattigdistrikter paa Landet dog kunne tabe derved,

at en næsten allerede erhvervet Forsbrgelsesret i det

nuværende Reikevig-Seltjarnarnæs Distrikt standses ved

dettes Oplosning i to Dele. 1 al Fald kunne dog de

Individer, som ved den nye Anordnings Emanation

allerede ved skifteviis Ophold i Reikevig og

i Seltjarnarnæs Rep havde tilendebragt de 5

Aar, naar de i sin Tid bleve trængende, ikke kastes

paa en anden Gommune, men Sporgsmaal vil det da

være, hvorledes de da skulle forsorges, enten ved

Tilskud fra den ene eller begge disse Fattigcommuner,

eller alene af den blandt dem, hvori de paa den Tid,

Anordningen udkom, opholdt sig, eller den, hvori de

have opholdt sig den Tid Qvinqvenniet er udlobet,

eller i den, hvori de havde tilbragt den længste Deel

af hint Qvinqvennium m. v., ligesom det og blev et

Sporgsmaal, om ikke et saadant Individ, naar det siden

ved fortsat Gjæld i den Gommune, hvori det ved For-

andringen opholdt sig, gjennem saa lang Tid at dette,

sammenholdt med det tidligere Ophold, som samme-

steds udgjorde 5 Aar, da vandt en ny Forsbrgelsesret,

eller om dertil krævedes fem Aars Ophold fra den

Tid, den nye Anordning udkommer, (f. Ex. A har i 4?

Aar forud opholdt sig i Reikevig og \ Aar i Seltjar-

narnæs Rep og fortsætter efter den nye Anordning

sit Ophold der i andre 4 Aar, indtil han bliver træn-

gende, er han da paa Grund af de 5 Aars Ophold i

Seltjarnarnæs blevet Reikevig uvedkommende, uagtet

han ved Forordningens Indfbrelse var forsbrgelsesbe-

retliget i det samlede Reikevig-Seltjarnarnæs Distrikt,

og efter de den Tid bestaaende Forhold maatte an-

sees Reikevig, hvor han havde opholdt sig den længere
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Tid, nærmere, og han heller ikke siden havde, inden 4840.

hans Trang opstod, opholdt sig saalænge i Seltjarnar- 22. Septbr.

næs Rep, at en ny Forsbrgelsescommune alene der-
*~

ved kunde stiftes). — Angaaende disse og flere Sporgs-

maal bor der haves en fast Mening, forinden der tages

Bestemmelse med Hensyn til den omhandlede Afson-

dring, og Gancelliet skulde derfor tjenstl. anmode For-

samlingen om at tage under Overveielse, hvorledes

slige Conflikter kunne hæves, ligesom og herved bliver

at tage i Betragtning de sandsynlige Fblger, som Af-

sondringen vil have for hver af de forskjellige Bestand-

dele af det fælles Fattigdistrikt, i hvilken Henseende

Collegiet maa bemærke, at man ikke anseer det uanta-

geligt, at Seltjarnarnæs Bep ved den nævnte Foran-

staltning vil udsættes for et ubilligt Tab og Beikevig

vinde paa dens Bekostning, da Beppen især er befolket

af Dagleiere, der arbeide for Beikevig, og disse ville

maaskee endnu mere blive holdt borte fra Beikevig

selv, naar man ved at bringe dem til at tage Ophold

i Reppen, kan beholde Nytten af dem og dog kaste

deres eventuelle Forsorgelse paa den, og allerlettest

vir det lade sig udfore at faae dem til at skifte mellem

Beikevig og Seltjarnarnæs, hvorved de aldrig blive

domicilierede paa det ene eller andet Sted.

Hvad ibvrigt det indsendte Udkast angaaer, da

maa Collegiet herved bemærke Fblgende:

ad 5 b. At der skal fores Beviis af den vor-

dende Borger for, at han ikke har været i Tugthuset,

ei er pidsket, synes ikke passende; foruden at det

kunde blive yderst vanskeligt at præstere dette negative

Beviis, vilde det være hbist anstbdeligt for Borgerop-

synsmændene at skulle sbge Attester fra de forskjellige

Straffeanstalter og Jurisdiktioner. — De under b og c

foreskrevne Beviisligheder ere formeentlig og altfor

bebyrdende for den, der vil være Borger i Beikevig,

hvor han aldeles ikke behbver Borgerskab for at drive

Næring, og altsaa kun kan altraae samme for Ærens

i
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4840. Skyld. — At Borgerbrev ei meddeles den, om hvem

22. Septbr. der er Grund til at antage , at han er værnepligtig^^^^
eller bunden ved Borgerskab i en anden Kjbbstad, er

i sin Orden, men at bebyrde ham med positive Be-

viser for, at han ikke er i slig Stilling, er saameget

mere overflodigt, som de ham fra den Side paalig-

gende Pligter ikke kunne lbses ved det ham med-

delte Borgerskab, ligesom det vist heller ikke er at

befrygte, at Værnepligtige skulle tye til Island, for at

unddrage sig deres Værnepligt. — Litr. f kan efter

Collegiets Formening ikke ansees hensigtsmæssig. Naar

det fremdeles skal forblive ved den nu bestaaende

Tingenes Orden, at Alle og Enhver kan drive hvilket-

somhelst Haandværk, uden at gjore Provestykke, saa

er det ikke passende, at han blot for at opnaae Bor-

gerværdighed (ikke Borgernæring) skal gjbre et Prove-

stykke, og Folgen vil udentvivl blive, at ingen Haand-

værker bliver Borger. Provens Bedcimmelse i Island

vilde vel og blive meget mislig. Efter det Foranfbrte
ion/ol fl9c*l9*i

* *90*fitru" qjoi - -** ^

kunde § 5 formentlig forfattes saaledes: „Borgerskab

i Reikevig bor ikke meddeles Nogen, der ikke er fuld-

myndig, ei heller Nogen, som der er overgaaet en van-

ærende Dom, ligesom Ingen k,an vinde Borgerskab,

som er værnepligtig eller endnu er Borger i en anden

Kjbbstad i Kongeriget eller Hertugdømmerne. Den Paa-

gjeldendes Fuldmyndighed bor han, hvis den ei er noto-

risk, bevise med Dbbeattest eller Bevilling, og hvis der er

nogen særdeles Grund til at formode, at der ibvrigt,

med Hensyn til det Foranfbrte, er noget til Hinder for

Borgerskabet, bor han i saa Henseende legitimere sig,

inden Borgerskabsbrev meddeles ham.

Det bemærkes herved, at i Danmark vel en Per-

son, der er overgaaet Dom for en vanærende Hand-

ling, kan vinde Borgerskab, naar han kun ikke har

været anseet med Arbeide i en af Straffeanstalterne,

hvorimod han dog udelukkes fra Medvirkning i Gommune-,T

anliggender (Anordn. 24. Oktbr. 1837 § 5 og 6). Men
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da her i Riget Borgerskab ikke udelukkende sigter til 1840.

at udove activ Deeltagelse i Communalbestyrelsen, 22. Septbr.

hvorimod Hovedsagen for det Meste er at erhverve
*

Ret til Næringsbrug, medens Borgerskab i Reikevig

ikke behoves for Næringsbrugets Skyld, med Undtagelse

af, at den Vedkommende vil drive Handel, saa kan

hiin Forskjel, der i Danmark ikke indeholdt nogen In-

conseqvents, og som maatte finde Sted, naar ikke

endog en af de mindre betydelige Straffegrader skulde

betage en Person Midlerne til hans Subsistents, ikke

vare passende efter Forholdene i Reikevig.

9l ad § 6. Denne kan formeentlig, det Anførte uagtet,

forblive uforandret, da der Intet kan være imod, at

den, der engang har vundet Borgerskab i Reikevig,

beholder dette Borgerskab, skjondt der overgaaer ham

Dom for en i den offentlige Mening vanærende Hand-

ling, uden at han dog er ifaldet saadan Straf, som er

omhandlet i For. 29. Oktbr. 1824, kun at han ikke

maa udove Deelagtighed i Communalbestyrelsen. lovrigt

bor, ved Siden af bemeldte Forordning, Forordningen

af 24. Januar 1838 § 4 Litr. a nævnes.

<rf" § 7. At enhver Bygningseier, der finder for

godt at tage Borgerskab, saa ringe end denne Bygning

er, og hvor lidet han end svarer i Communeafgifter,

skulde være valgbar til Borgerrepræsentant, synes ikke

principmæssigt. Det formenes, at Census kunde være

den samme for ham som for Andre; nalurligviis vilde

dog ogsaa det Bidrag, han efter § 20 svarer som Byg-

ningsejer, være derunder at indberegne.

ad § 8. Det turde formentlig være passende,

at Tjenestetiden for Repræsentanterne, under Forud-

sætning af, at Forbindelsen mellem Reikevig og Sel-

tjarnarnæs Reps Fattigvæsen ophæves, og at Repræ-

sentanternes Tal saaledes kun bliver 5, bestemtes til

8 Aar. Vel kan ogsaa, efter For. 24. Oktbr. 1837 §2,

Tallet af Repræsentanterne være 5, ligesom det og ellers

kan være et saadant, der ei gaaer op med 6, men da



698 Canc. Skriv. ang. Reykjavik Commune.

1840. denne Anordning skulde foreskrive almindelige Regler,

22. Septbr. saa kunde disse ikke ganske apteres efter hver enkelt

By, hvorimod der dog i § 9 sidste Membrum blev taget

tilbørligt Hensyn til hiin Omstændighed. — I en for

en enkelt By given Communallov vilde det derimod

være unaturligt, at Functionstiden og Repræsentantlallet

ikke vare nbie afpassede.

ad § 9. Denne § bliver, naar den foregaaende

modificeres paa den foranfdrte Maade, i Overeensstem-

melse hermed at forandre. Men selv om .§ 8 forbliver

uforandret, kan dette dog ikke blive Tilfældet med § 9,

thi, foruden at den er aldeles afvigende fra Analogien

af For. 24. Oktobr. 1837 § 9, er dens Indhold mod-

sigende, idet efter dens Begyndelse et nyt Valg skal

foregaae strax efter Nytaar, medens det senere be-

stemmes, at dette kun skal skee, hvis nogen af de

nærværende Repræsentanter ikke har den i § 7 for-

drede Egenskab. Dette kunde iovrigt, efter Analogien

af § 15, ikke gjttre nogen af nuværende Repræsen-

tanters Udtrædelse fornoden.

ad § 13. I Henseende til denne § maa Collegiet

bemærke, at man ved sammes Affattelse synes for-

meget at have fulgt For. 24. Oktbr. 4 837, uden at tage

Hensyn blot til hvad der passer for Island, idet Amt-

manden end ikke interimistisk kan decidere QvæstioneD

om et Valgs Gyldighed, men Sagen, som i Danmark)

skal indstilles til Cancelliet, medens det dog ved andre

Leiligheder er iagttaget, at Amtmanden paa Island nbd-

vendigviis maa have en storre Myndighed, dog med

Undtagelse af § 15, der refererer sig til § 4 3.

ad § 19. Denne § vil, saafremt § 1 forbliver ufor-

andret, ikke behove den af Forsamlingen foresiaaede

Forandring, men vil derimod være at modificere med

Hensyn til den under 29de Mai f. A. udkomne Plakat

angaaende en Bygningscommission i Reikevig.

ad § 21. Om de af Forsamlingen med Hensyn

til denne § foresiaaede Forandringer gjelder hvad
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ovenfor er anfdrl i Henseende lil § 19. — At Skatte- 1840.

ligningen foretages af 3 af Repræsentanterne (der ud- 22. Septbr.

gjbre disses Pluralitet), synes ikke hensigtsmæssigt;
-^"^^

naar ikke særskilte Taxereborgere skulle finde Sted,

som vistnok vilde være vanskeligt i Reikevig, maa for-

mentlig hele Repræsentationen udfore dette Hverv, ellers

opstaaer og Sporgsmaal, om hine 3 Repræsentantere

ogsaa skulle have Stemme i det i § 22 omhandlede

Tilfælde, hvorimod det, naar samtlige Repræsentanter

tage Deel i Skatteligningen, er klart, at det kun er ny

Overveielse efter modtagen Klage og Oplysning, hvorom

der er Tale, men ikke om en Overinstants, der heller

ikke passende kunde bestaae af Ryfogden og Repræ-

sentanternes Minoritet mod Communen og Repræsentan-

ternes Pluralitet.

ad § 23. Den i Forsamlingens Retænkning om-

handlede Passus af denne § kan efter Collegiets For-

mening bortfalde.

Ibvrigt forekommer det Cancelliet tvivlsomt, om

Udkastet, der er affattet med Hensyn paa Forordn. 24.

Oktober 4 837, i det Hele taget kan ansees hensigts*

niæssigt for Reikevig, naar hensees til Byens Fraliggen-

hed, ringe Omfang og Befolkning, og fornemmelig til

den totale Forskjel, der er mellem Næringsdrivende

der og i de danske Kjobstæder. Efter hvad Udkastets

§ 5 f forudsætter, behbves intet Borgerskab, for at

kunne frit drive Haandværk i Reikevig, og ved Siden

heraf skjb'nnes det heller ikke, at der engang er givet

Andre Adgang til at tage Borgerskab, end Bygnings-

eierne. Det er saaledes, da det for disse er en blot

Tilladelse, endog uvist, om der ikke vil blive kun

ganske faa Borgere i Reikevig; thi det er ikke usand-

synligt, at den med Borgerskab forbundne Forpligtelse

^1 at bære de borgerlige Tyngder af de Fleste vil

ansees for en storre Byrde, end Anseelsen og Indvirk-

ning paa Gommunens Anliggender for et Gode. Egent-

lig blive kun de Handlende tilbage, hvilke blive for-
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1840. pligtede til at tage Borgerskab, noget som Udkastet

ibvrigt ikke berorer, hvorhos dog § 7 forudsætter, at

der ere Borgere, som ei ere Bygningseiere. Men lige-

som derved kun et lidet Antal Borgere vilde frem-

komme, er det formeentlig ikke i Islændernes Interesse

eller stemmende med deres Tænkemaade, fornemme-

lig at overgive Bestyrelsen til Handelsborgerne, der

tildeels blot ere Kjobenhavnske, Flensborgske o. s. v.

Kjobmands-Factorer, i Henseende til hvilke der ofte

om end i mange Tilfælde vistnok uden skjellig Grund,

yttres den Formening, at de mere tage Hensyn paa

deres egen Interesse end paa hvad der maa ansees

stemmende med Landets Tarv i Almindelighed. Rettest

turde det maaskee være, om det forblev ved Anord-

ningen af 17. Novbr. 4786, hvorefter Enhver, dog med

de Modificationer, som Udkastets § 5, saaledes som

den i det Foregaaende er foreslaaet forandret, inde-

holder, maa tage Borgerskab, hvorhos han dog, saale-

des som § 4 og foreskriver med Hensyn til Bygnings-

ejerne, burde have personligt Hjem i Byen; men da

maatte Borgerskab ikke give Stemmeret i Communens

Anliggender, medmindre den Paagjeldende udreder

den Afgift til Communen, som § 7 fordrer af Tomt-

huusmændene, hvorhos det med Hensyn til Valgbarhed

kunde forblive ved denne §'s Indhold.

Naar Sagen med Hensyn paa ovenstaaende Be-

mærkninger har været taget under Forsamlingens gjen-

tagne Overveielse, udbeder man sig dens nærmere

behagelige Yttringer derover, og dermed de hermed

folgende Bilage tilbage. — Det kongel. Danske Gaucel-

lie den 22. Septbr. 1840.

u. oktbr. Declaration ang. Danske og Lybekske Skibes

Behandling i de gjensidige Havne. Khavn og

Lybek den 14. Oktobr. 1840. — Declarationen er

bragt til offentlig Kundskab ved PIak. 2. Januar 1841 , see

under dette.
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Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over 1 840.

Island, ang. Trykning af Forhandlingerne i For- wToMbr.

samlingen af islandske Embedsmænd. Khavn den

17. Oktobr. 1£40. Canc. 3. Depart. Brevb. 1840,

Nr. 4038.
ttiaiflÉfiT aemb tom bhnommsl* noib

I Anledning af Herr Kherres behagelige Skrivelse

af 10. f. M. undlader man ikke herved tjenstl. at melde,

at der fra Cancelliets Side Intet findes at erindre imod,

at Forhandlingerne i den ved allerh. Reskript 22. 'Aug.

1838 befalede Forsamling af Embedsmænd fI

6ekjendt-

gjtires ved Trykken i et Hefteskrift, 1 hvori desuden*

indeholdes Fremstilling og Uddrag af den udkommende

islandske Lovgivning, samt Landsoverrettens Domme,
I F T ^T « "i 9 ^\ i |J ^ _ I W f X , J-.iT y*w b ^ A •

tilligemed Udsigt over de vigtigste Tidsbegivenheder.

— Det kongel. Danske Cancellie den 47. Oktbr. 1840.

Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 20. oktbr.

skoppen over Island
,

ang. Forslag om Nedlæg-

gelse af Åsgard Kirke. Khavn den 20. Oktbr.

1840. Canc. 1. Depart. Brevb. 1840, Nr. 4449.

Efter at Cancelliet i Anledning af den med Hr.
hddlBu'U''>7 ilt i 9J.» tit«* ** >f?io/ii

{
yu iUI: •

Khres og Deres Hoiærv/ behagelige Betænkning af \%t
.

Septembr. f. A. hertil indkomne Ansbgning fra Eierne

') I Stiftamtmand Bardenfleths ovenanførte Skrivelse anfbres

det som tilsigtet, at udgive Forsamlingens Forhandlinger

i et Qvartalsskrift, der skulde redigeres af flere Embeds-

mænd, blandt hvilke nogle ikke vare Medlemmer af den

omhandlede Forsamling, dog at selve de ommeldte For-

handlinger naturligviis redigeredes alene af et Medlem af

Forsamlingen, og under Iagttagelse af de foreskrevne Vil-

kaar. Paa denne Maade mente man at kunne deels und-

gaae den pecuniaire Risiko , som vilde være forbunden

med Udgivelsen af Forsamlingens Forhandlinger alene,

og deels med dette Foretagende forene flere gavnlige

Oiemed.
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1840. af Bondegaarden Asgard i Dale Syssel under Islands

20^Oktbr^
Vesteraml, Arngrim Johnsen, John Brandsen og Gud-

mund Gudbrandsen, om den paa Gaarden staaende

Kirkes Nedlæggelse, — har corresponderet med det

kgl. Rentekammer, skulde man, forinden videre fore-

tages, tjenstl. anmode Hr. Khre og Deres Hoiærv. om,

behageligen at ville indhente og hertil indsende Sup-

plikanternes Erklæring, om de attraae bemeldte Kirke

nedlagt mod, foruden de af Dem i Deres ovenanforte

Skrivelse foreslaaede Vilkaar, at de halve Qvilder,

hvoraf Præsten ei nyder Smorleie, sælges og Kjobe-

summen indsætfes i den kongel. Kasse til Forrentning

for Hovedkirken i Hvam og Annexkirken i Sælingsdals-

tunga — ; hvorhos man lige tjenstl. skulde udbede sig

Hr. Khres og Deres Hoiærv/ behagelige Betænkning

meddelt, om de sidst anforte tvende Kirkers Forstbr-

relse ved Asgard Kirkes Nedlæggelse maa ansees nod-

vendig, og om, i modsat Fald, Kjcibesuramen for den

nedlagte Kirke ikke burde anvendes til et geistligt

Oiemed. — Det kongel. Danske Gancellie den 20. Ok-

tober 1840.

»o. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. verdslige Embedsmænds

Tiendepligt. Khavn den 20. Oktobr. 1840. —
Canc. J. Depart. Brevb. 1840, Nr. 4450. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1840, S. 186,

Efterat Cancelliet under 3. Decembr. f. A. havde

udbedet sig Hr. Khres og Deres Hoiærv/ behagelige

Betænkning i Anledning af et fra Sysselmanden for

Skagafjords Syssel, Thorarensen, hertil indkommet An-

dragende, i hvilket han forlangte dette Gollegii Resolu-

tion for, hvorvidt den de verdslige Embedsmænd i

Island ved allerh. Resolution af 7. Marts 1774 for-

meentlig tilstaaede Fritagelse for at erlægge Tiende,

undtagen til de Fattige, navnlig med Hensyn til Lbsore-

tienden, er hævet ved dette Collegii Skrivelse til da-
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værende Stiftamtmand og Biskop over Island af 1. August 4840.

1801 — som indeholder, at de af Sysselmændene paa-'^T^T^T'r "U. UiuDr.
boende Gaarde ved bemeldte allerh. Resolution vel ere

blevne fritagne for at erlægge Tiende til Kongen, men at

denne Befrielse ikke kan udstrækkes til de nA af Ti-

enden, der skulle udredes til Præst, Kirke og Fattige,

saa meget mindre, som Sysselmændene stedse uden

Vægring have erlagt samme, — har Ganceliiet mod-

taget Stiftamtets og Deres Hoiærv.' behagelige Betænk-

ning desangaaende af 31. Juli sidsti., i hvilken De

yttre, at ligesom de verdslige Embedsmænd i Island,

saavidt Dem bekjendt, i de for Tiendens Ydelse i de

ældre Tider gjeldende Bestemmelser ingensteds ere

fritagne for at svare Tiende, hverken af deres paa-

boende Gaarde, eller af de dem tilhorende Loso're,

saaledes er det Dem heller ikke bekjendt, at de ved

Praxis have været fritagne for at svare Tiende til ved-

kommende Kirke, Præst eller Fattige, hvorimod den

modsalte Mening ved flere Leiligheder er bleven an-

taget og gjort gjeldende af de vedkommende islandske

Autoriteter. De have derhos bemærket, at den nævnte

allerh. Resolution af 7. Marts 1774, der paaberaabes

til Fordeel for den paastaaede Tiendefrihed, alene

indeholder Befrielse for de verdslige Betjente paa Is-

land for Erlæggelsen af de dem ved det kgl. Rente-

kammers Skrivelse af 7. Novbr. 1767 paalagte Skat og

Tiende til den kongel. Kasse, saa at den ikkun om-

handler Kongens Anpart af Tienderi, men ikke har

Hensyn til de bvrige 3
/4 Dele af Tienden til Præst,

Kirke og Fattige, om hvilke der Intet var bestemt i

den ommeldte Rentekammer-Skrivelse, der har foran-

lediget Resolutionen.

Endelig have De anfort, at denne Mening desuden

bestyrkes ved det kongel. Reglement om Tienders

Ydelse m. m. af 17. Juli 1782 §§ 5 og 6, der af verds-

lige Embedsmænd ikkun nævner Stiftamtmanden og

Amtmændene som tiendefrie.
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4840. Foranlediget heraf skulde man tjenstl. tilmelde Hr.

20^Oktbr
^^re °& Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse , at Gancelliet maa tiltræde

denne Deres Mening, in specie hvad Fortolkningen af

allerhbistbemeldte Resolution af 7. Marts 1774 angaaer,

angaaende de verdslige Embedsmænds Forpligtelse

til at svare de ommeldte Tiendedele. — Det kongel.

Danske Gancellie den 20. Oktobr. 1840.

23. oktbr. Reskript ang. Omordning af Rentekammer-

Collegium. Khavn den 23. Oktober 1840. —
Herved bestemmes, at Rentekammer- Collegium skal inddeles

i tre Sectioner. Under anden Section skulde som 8de Comp-

toir hbre „Expeditions- og Revisions-Comptoir for de islandske,

grønlandske og færOeske Sager" (de bornholmske henlægges

til danske"). Til Tjenesten bestemmes een Comptoirchef, een

Fuldmægtig og to gagerede Volontairer. Sectionen forestaaes

af en Sectionschef, der var en af de Deputerede i Collegiet,

og en Committeret — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1840.

866 iOvrigt kgl. Kundgjttr. 30. Decbr. 1840.

15. Novbr. Reskript til Rentekammeret, ang. Amtmænd-

enes Uniformer. Khavn den 15. Novbr. 1840.

—

Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1840. see Rentek. Skriv. 5. De-

cember 1840.

19. Novbr, Gancellie - Skrivelse til General -Toldkammer

og Commerce-Collegium, ang. de fornodne Legi-

timationer for at erholde algiersk Sopas. Khavn

') Reskr. 30. Decbr. 1840 beordrer Rentekammeret til at

indkomme med Forslag til Personal- og Gageforholdene.

Disse bestemmes ved Resol. 2. Marts 1841. Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1841 B, Nr. 135. Jevnf. Ny Félagsrit

I, 136.
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deil 19. Novembr. 1840. — Canc. 2. Depart. Brevb. 4840.

1840, Nr. 3760. Aigreen-Ussings Reskriptsaml. 1840, S. 223. 19. Novbr,

I Anledning af et det kgl. General-Toldkammer og

Commerce-Collegium af Kjøbenhavns Magistrat tilstillet

Andragende, hvori Mægler Heckscher paa de herværende

Skibsrhederes Vegne forespørger, om det ikke for Frem-

tiden kunde være tilstrækkeligt, at den, der bnsker at

erholde algiersk Sopas, foruden Maålebrev alene pro-

ducerer Biilbrev, saafremt det indeholder Beviis for,

at Skibet endnu tilhorer den, som begjærer Passet, men

i modsat Fald kun det sidste Skjbde eller Overdraget-
. , li l JL" få

ses-Document, istedetfor at Pas-Requirenten hidtil til-

lige har maattet producere alle mellemliggende Skjbder,

forsaavidt Skibet fra den i Biilbrevet til den i sidste

Skjbde nævnte Eier var gaaet igjonnem flere Hænder,

har velbemeldte Kammer i behagelig Skrivelse af 24.

f. M. herover begjært Gancelliets Betænkning.

Foranlediget heraf skulde man til behagelig Under-

retning tjenstl. melde, at Collegiet, i Lighed med hvad

man med Hensyn til en lignende Forespørgsel angaaende

de islandske Sbpasse, under 13. August d. A. yttrede

for det kgl. Rentekammer, anseer det tilstrækkeligt, at

det alene ved det sidste Skjbde godtgjbres, at Skibet

tilhorer en af Hans Maju Undersaatter. — Det kongel.

Danske Cancellie den 49. Novembr. 4840 1
.

') i Toldkamm. Skriv. 24. Oktbr. til Cancelliet er bemærket,

at „vel foreskriver udtrykkeligt For. af 1. Mai 1747 § 5

Biilbrevets Foreviisning, og den attraaede Forandring,

hvorved en, rigtignok kun tilfældig, Control faldt bort,

kunde muligen give Anledning til, at der for adskillige

Skibs-Transaktioner ikke blev udstedt de befalede forme-

lige Documenter, og at saaledes Stempelpapirs-Intraderne

hyppigere besvegedes (!) ; men da det ved de algierske

Sbpassers Meddelelse, iffilge den nævnte Forordnings § 3,

dog kun l'ornemmeligt kommer an paa, at Skibene, der

fore samme, ere virkelig dansk Eiendom, saa vidste dette

XI. B. 46
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840. Rentekammer-Skrivelse til Licent. theol.Pétur

Novbr, Pétursson, ang. Tilladelse til at benytte Rente-

kammerets Archiv, for at samle Materialier til

Islands Kirkehistorie. Khavn den 28. Novembr.

1840. — Rentek. Isl. Copieb. U, Nr. 39.

1 Anledning af det fra Licent. theol. Hr. Provst

P. Petersen hertil indkomne Andragende, om at erholde

Adgang til Rentekammerets Archiv, for der at sbge

Oplysninger til en Fortsættelse af Biskop Finn Johnsens

islandske Kirkehistorie, som De for nærværende Tid

er beskjæftiget med at udarbeide, er Archivarius, Se-

kretair Kali anmodet om at lade Dem paa beleilig Tid

tage de i ovennævnte Henseende fornbdne Afskrifter;

dog er denne Tilladelse med den Indskrænkning, at

Protokoller m. v. alene maae benyttes i Archivet og

vedkommende Gontoir, samt at De for Archivarius, Se-

kretair Kali har at forevise de tagne Afskrifter til Be-

dbmmelse af, om Noget maatte være til Hinder for

deres Meddelelse.

Hvilket herved meldes Dem til behagelig Efterret-

ning. — Rentekammeret den 28. Novembr. 1840.

Decbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, Kherre Bardenfleth, ang. Amtmændenes

Uniformer. Khavn den 5. Decembr. 1840. —
Rentek. Isl. Copieb. 14. Nr. 42.

Under 15. i f. M. har det behaget Hans Majestæt

Kongen allern. at reskribere Rentekammeret saaledes:

t(
Ligesom Vi ved allerhbi. Beskript af 23. Septbr.

f. A. have tilladt Amtmændene i Vore Hertugdbmmer

Collegium intet Væsentligt at erindre imod, at, istedetfor

de hidtil gjorte Fordringer, herefter det sidste Skjade

maatte være tilstrækkeligt til at bevise Skibets Natio-

nalitet".
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Slesvig og Holsleen paa deres Uniformer at bære Guld-

epauletter, samt at anlægge blaae Uniforms-Overkjoler,

saaledes ville Vi ogsaa have Amtmændene i Vort Konge-

rige tilladt at bære lignende Epauletter og Overkjole".

Hvilket herved communiceres Hr. Khre og Stift-

amtmand Bardenfleth, med Tilfbiende, at Dem i Hen-

seende til fornævnte Uniforms-Overkjoler herfra vil vorde

meddeelt nærmere fornoden Underretning, hvorimod

Tegning til Epauletterne vil paa Forlangende blive fore-

viist her ved Kammeret. — Rentekammeret den 5. De-

cembr. 4 840 l
.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 5. Decbr

angaaende Optagelsen af en Dovstum fra Island

i Institntet. Khavn den 5. Decembr. 1840. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1840, Nr. 5210-14.

I Anledning af den med Deres HBiærv. - behage-

lige Betænkning af 7. August hertil indkomne Ansøg-

ning fra personel Capellan og adjungeret Provst i Dale

Syssel i Vesler-Amtet, Thorlev Johnsen, om, at der

maatte bevilges hans døvstumme Son Paul Thorlevsen

fri Nedreise til Kjøbenhavn samt fri Underviisning og

Underholdning paa det kgl. Døvstumme -Institut her i

Staden, skulde Gancelliet herved tjenstl. tilmelde Deres

Høiærv. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse

for Ansøgeren, at bemeldte Paul Thorlevsen vil blive

modtagen paa bemeldte Institut, saasnart han dertil

kan ankomme, og at der sammesteds er tilstaaet ham

en Gratistplads, saa at han, under sit Ophold ved In-

stitutet, aldeles ikke vil foraarsage sin Fader nogen

Udgift; hvorhos man dog tjenstl. skulde anmode Deres

Høiærv. om, behageligen at tilkjendegive Ansøgeren, at

hans Søn ved sin Ankomst til Instilutet skal være for-

Ligelydende Rentek. Skriv, til begge Amtmændene. Co-

piebog sst. Nr. 43—44.

45*
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1840. synet med en fuldstændig Klædning, foruden den han

^^^ er ifbrt, samt med 6 Stkr. Linned, 3 Par Stromper og

\ Par Skoe; hvorhos onskes Oplysning, om han er

vaccineret eller har haft de naturlige Kopper. — Det

kgl. Danske Cancellie den 5. Decembr. 1840.

is. Decbr. Cancellie Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Foranstaltninger til Forebyggelse af

Bornesygdom paa Vestmannoerne. Khavn den

15. Decembr. 1840. — Canc. 3. Departem. Brevbog

1840, Nr. 4862\

Det kgl. Sundheds-Collegium har tilstillet Cancel-

liet en fra Distriktslæge Haalland paa Vestmannbe mod-

tagen Indberetning, der i Gjenparl vedlægges, hvori

han andrager paa, at der maa træffes Foranstaltninger

mod den sammesteds hos nyfodte Bo'rn endemisk her-

skende Sygflom, Ginklofi, der, efter hvad han an-

forer, er saa bdelæggende, at den allerstorste Deel af

de Nyfodte (16 af 18) dbe deraf, og hvortil Aarsagen,

efter de af ham anstillede Iagttagelser, ikke kan ligge

i Atmosphæren eller Vandet, men deels i Indvaanernes

lave, fugtige og urene Boliger, deels i deres Spise,

som næsten udelukkende bestaaer i animalske Sager

og megen Nydelse af Brændeviin og stærk Caffe, lige-

som og Behandlingen af de nyfodte Born er hoist uhen-

sigtsmæssig, idet navnligen Navlestrengen hverken af-

bindes eller opbindes paa behbrig Maade, og Moderen

aldrig giver Die, men Barnet strax erholder Komælk og

Vand, som det indsuger gjennem en Ravnefjer eller et

huult Lammebeen.

Det kgl. Sundheds-Collegium har, næst at bemærke,

at ogsaa Distriktslæge Haallands Formand, Balaillons-

chirurg Bolbroe, i sine Medicinalberelninger har angivet

Mangel paa Bbrnenes Pleie i den fbrsle Tid efter deres

Fbdsel som en af de væsentligste Aarsager til den

nævnte Sygdom, samt at det ved de saavel i Udlandet
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som paa den herværende Fødselsstiftelse i den senere 4840.

Tid foretagne omhyggelige Undersbgelser er befundet, 15. Decbr.

at en rigtig Behandling af Navlesnoren er af særdeles

Vigtighed, foreslaaet, til Forebyggelse af meerbemeldte

Sygdom, at en Kone fra Vestmannbe vælges til at lære

Jordemoderkunsten paa Fødselsstiftelsen her i Staden,

for derefter at ansættes som Jordemoder paa Oen. —
Tillige har Sundheds - Collegium anseet det ønskeligt,

om det kunde bevirkes, at Modrene selv give deres

Børn Die, da, netop under den der paa Oen herskende

Levemaade, Diegivning maa ansees for et særdeles

vigtigt Middel til at forskaffe Barnet passende Næring,

forudsat, at Modrene nogenlunde holdt sig fra Bræn-

deviin.

Forsaavidt Distriktslægen, som et Middel for at

standse det omhandlede Onde, har foreslaaet Opforeisen

af en egen Bygning til Afbenyttelse for Barselqvinder

og de Nyfodtes Forpleining, da har Cancelliet vel i

flere Henseender fundet Betænkelighed ved dette For-

slags Udfbreise, men da det iovrigt, efter at man nu

formener at være kommet paa Spor efter Sygdommens

egentlige Aarsag, maa ansees maglpaaliggende snarest

muligt at træffe Foranstaltninger, der kunne bidrage

til dens Forebyggelse, og i Særdeleshed at forskaffe

en paalidelig Hjælp for Barselqvinderne, der efter Læ-

gens Beretning ikke kan erholdes hos den for Tiden

paa Oen ansatte Jordemoder, saa skulde man tjenstl.

anmode Hr. Kherren om, efter Conference med Land-

physikus, om muligt strax at formaae en ovet og duelig

Jordemoder i Sonder-Amtet til at reise til Vestmannbe

under passende Vilkaar, for indtil videre at assistere

ved de der forefaldende Fbdsler, og maatte hun fore-

løbig af Landphysikus nærmere instrueres, navnlig i

Henseende til Navlestrengens Behandling. — Derhos

maatte Landphysikus behageJigen anmodes om, i Hen-

hold til de i Distriktslægens Beretning indeholdte Data,

og efter egen Erfaring, at udarbeide kortfattede, be-
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1840. stemte og tydelige Regler for Barselkvinders og Fo-

15*1^^ slerels Behandling, hvoraf et passende Antal Exemplarer

kunde besorges trykte og derefter meddeles Biskoppen,

hvem man under Dags Dato har tilskrevet om, at an-

mode Præsten paa Vestmannoe om at besbrge disse

Reglers Uddelelse, og derhos i Forening med Lægen

at bestræbe sig for at bevirke sammes behbrige Efter-

levelse. — Endelig skulde man tjenstligst anmode Hr.

Kherre om, behageligen at foranledige, at en Kone fra

Vestmannoe, som dertil er villig, bliver oversendt hertil,

for at undervises paa Fbdselsstiftelsen
,

og skal der

angaaende Udredelsen af de hermed forbundne Om-

kostninger blive meddeelt Dem nærmere Underretning,

naar man har modtaget Svar fra det kgl. Rentekammer,

med hvilket man desangaaende har indledet Brevvex-

ling. — Det kgl. Danske Gancellie den 15. Decembr.

1840 K

is. Decbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden paa Island,

ang. Afholdelsen af den aarlige Skolehoitidelighed

paa Bessastad. Khavn den 15. Decembr. 1840.

— Univ. Direct. Copieb. for Universitetet og Skolerne 1840,

Nr. 1814.

I Anledning af den ved en Skrivelse fra Stiftamt-

manden Khre Bardenfleth indsendte Forespørgsel, i

l

) s. D. Canc. Skriv, til Biskoppen over Island, af det i det

Foranstaaende anforte Indhold, nemlig at „kortfattede,

bestemte og tydelige Regler for Barselqvindernes og Fo-

sterets Behandling",- som det var Landphysikus paalagt

at udarbeide til Trykken, vilde blive Biskoppen i sin Tid

meddelte fra Stiftamtet, og skulde han da „anmode Præ-

sten paa Vestmannoe om at bestræbe sig for at bevirke,

at Reglerne blive overholdte". — Ligeledes er under s. D.

Cancellie-Skrivelser om denne Sag afgaaede til Sundheds-

Collegium og til Rentekammeret. — Canc. 3. Departem.

Brevb. sst.
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Skrivelse af 12. Septembr. d. A. fra Stiftsøvrigheden, 1840.

skulde Directionen tjenstl. melde, at man med Samme ^^^r
maa være enig i at finde det rettest, at den aarlige

Hoitidelighed i Besseslad Skole, hvortil der ved Pro-

gram indbydes, for Fremtiden bor holdes efter Hoved-

examen i Mai Maaned. istedetfor som hidtil paa Hans

Majestæt Kongens Fødselsdag, og saaledes, al denne

Dag bliver at ommelde i den Tale, som Lektor eller

en anden af Skolens Lærere holder i Anledning af

Skolens Aabning den I. Oktober.

Hvad ibvrigt Indbydelses-Programmets Udarbeidelse

angaaer, da vil Directionen have overladt til Stiftsovrig-

heden i denne Henseende at foreskrive, hvad Samme

maatte finde hensigtsmæssigst. — Den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 15. Decembr. 4 840.

Forordning angaaende nødvendig Appel i cri- ie. Decbr.

minelle Sager. Khavn den 16. Decembr. J840.

— Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1841,

samt i adskillige af Landets Jurisdictioner, nemlig 1841 i

Reykjavik, Vestmannfie, Arnæs, Gullbringa og Kjosar, Myra og

Hnappadals samt Snæfellsnæs Sysseler; 1843 i Thingo Syssel.

Imidlertid findes denne Forordning hverken at være udvidet

til at gjelde paa Island eller at være udgiven paa Islandsk,

og mærkeligt nok findes den ikke engang omtalt hverken i

Embedsmænds -Forsamlingen 1841 eller paa Althinget 1845,

blandt de til Udvidelse forelagte almindelige Lovbud imidler-

tid har man dog fundet det rettest at optage den, paa Grund

af dens almindelige Indhold og Sammenhæng med den criminelle

Lovgivning. — Gane. 2. Dep. Registr. XLI, 837*-888 (1840,

Nr. 743b
). Original -Aftryk hos Schultz. Ny Coll. Tid. for

1841, S. 12-18 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1840, S. 446-

447
5 Schou XXIII, 291-292.

Forordning angaaende nbdvendig Appel i crimi-

nelle Sager.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Da Vi have

anseet det for rettest, at det ved en ny Lov bestem-

mes, i hvilke Tilfælde nodveudig Appel af criminelle
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1840. Sager skal linde Sted saavel til Overrelten som til

16. Decbr. Hoiesteret, saa have Vi ladet begge Forsamlinger af

"~*^
Vore troe danske Provindsialslænder forelægge et Ud-

kast til en Forordning, der indeholder de Bestemmelser,

som Vi i fornævnte Henseende have fundet hensigts-

mæssige, og, efter at Vi derover have modtaget be-

meldte Vore Provindsialstænders allerunderd. Betænk-

ninger, byde og befale Vi herved allern., som folger:

4) Naar Nogen ved en sædvanlig Underret er domt

til Frihedens Tab for Livstid, maa denne Dom, om end

den Dbmte dermed erklærer sig tilfreds, og Ovrigheden

heller ikke i Sagens særdeles Omstændigheder finder

Anledning til at onske samme indstævnet til hoiere

Hel, dog ikke fuldbyrdes, forend den er bleven provet

ved Overrelten. I de Tilfælde, hvor en Underretsdom

staaer umiddelbart under Iloiesterels Paakjendelse, bor

i Sager af foranforte Betydenhed stedse Indstævning til

denne bverste Domstol linde Sted, hvilket imidlertid

ikke finder Anvendelse med Hensyn til de af Vor Lands-

Over- samt Hof- og Stadsret, som fdrste lnstauts for

Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn, paakjendte Sager.

Dodsdomme blive stedse at indstævne ikke blot til

Overretten, men og til Vor Hoiesteret, hvorfra, forsaa-

vidt de der udfalde til Livsstraf, skeer Indberetning

til Os. — $) Udenfor de i § \ nævnte Tilfælde vil

derimod ingen Straffedom være at indstævne til hoiere

Ret, undtagen hvor det enten af den Domfældte be-

gjæres, eller Ovrigheden dertil finder en særdeles An-

ledning
;
ligesom den iovrigt ikke blot haver at foran-

stalte Dommens indankning, hvor den tinder, at den

Paagjeldende ikke er domt i den forskyldte Straf, men

ogsaa naar der maalte være Anledning til at anlagt

at Dommen ved Appel kunde blive forandret til den

Domtes Fordeel, saaledes bor dette i Særdeleshed an-

vendes, saasnart der er nogen grundet Tvivl om, hvor-

vidt hans Sindstilstand tilsteder Tilregnelse, eller der
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er Formodning om, at han formedelst Enfoldighed eller 1840.

Ungdom ikke selv er i Stand til at paasee sit Tarv.
nTl)ecbr

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjobenhavn

den 16. Decembr. 1840.

Plakat angaaende cn authentisk Fortolkning 16- Decbr

af Ordene
t
fremmede Lande", med Hensyn til

Bodmeriebreve. (D. L. 4—5—1). Khavn den

16. Decembr. 1840. — Publiceret i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik i Juli 1841, samt ligeledes i flere af Landets

Jurisdictioner, nemlig 1841 i Reykjavik, Vestmannde, Arnæs,

Gullbringa og Kjosar, Myra og Hnappadals samt Snæfellsnæs

Sysseler; 1842 i Dala, Hunavatns, Oeijords og begge Mula

Sysseler; 1843 i Thingb' Syssel. — Denne' Plakat er imidlertid

ikke udvidet til Island eller udgiven paa Islandsk, men da

den dog ogsaa tager Hensyn til Island, har man anseet det

rettest at optage den her i Samlingen. — Canc. 2. Departem.

Registr. XLI, 338b—339 (1840, Nr. 743 c "). Original-Aftryk hos

Schultz. Ny Coll. Tid. for 1841, S. 49-53 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1840, S. 448 -4495 Schou XXIII, 292-293.

Plakat, indeholdende en authentisk Fortolkning af

Lovens 4. Bogs 5. Capitel 1. Artikel.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Da Vi have

bragt i Erfaring, at der iblandt de Lovkyndige ere for-

skjellige Meninger angaaende den rette Forstaaelse af

Lovens 4. Bogs 5. Cap. 1. Art., navnlig forsaavidt det

deri forekommende Udiryk ufremrnede Lande" belræf-

fei\ saa have Vi, efter i den Anledning at have mod-

taget Vore troe danske Provindsialstænders allerund.

Betænkninger, anseet det rettest, ved en authentisk For-

tolkning af bemeldte Lovsted at hæve de omhandlede

Tvivl. Til den Ende byde og befale Vi, som folger:

uDe i Lovens 4. Bogs 5. Cap. omhandlede Bod- -

flieriebreve b'6r vel ordentligviis ikke udstedes af danske

Skippere, uden naar de med deres Skibe befinde sig

1 fremmede Lande, hvormed dog Island, Færoerne og
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1840. Colonierne udenfor Europa maae slaae ved Siden, lmid-

lertid maae Bodmeriebreve, som en Skipper udsteder i

selve Kongeriget eller Hertugdommene i Overensstem-

melse med den i Lovens 4—5— 1 forkyndte almindelige

Grundsætning, være i Kraft, naar det er oplyst, at Skipperen

har befundet sig i et saadant Nodvendighedstilfælde,

som bemeldte Lovsted forudsætter".

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet i Vor kgi. Residentsstad Kjobenhavn

den 16. Decembr. 1840.

2i. Decbr. Kongelig Resolution ang. Understøttelse til

Odgiveise af Islands Kirkehistorie. Khavn den

21. Decembr. 1840. — I Forestilling 14. November

anfårer Directionen for Fonden ad usus publicos, at Provst

Pétur Pétursson, Præst til Sta&astab, havde udarbeidet en fuld- •

stændig Fortsættelse af Biskop Finn Johnsens islandske Kirke-

historie, der omfatter Tiden fra 1740 til 1840. Dette Værk

var calculeret at ville blive 50 Ark i 4*° og et Oplag deraf,

stort 500 Exemplarer, anslaaes at ville koste henimod 600 Rbd.,

hvilket Beldb Directionen foreslaaer at maatte blive bevilget

udredet af Fonden, i alt Fald imod, at Forfatteren siden efter-

1 manden indbetaler Belobet for de Exemplarer, der sælges. —
Sager henhørende til Fonden ad usus publicos, Journal 10,

Nr. 501.

Vi bifalde allern., at der til Udgivelsen af Provst

Petersens islandske Kirkehistorie maa af Fonden ad

usus publicos anvendes et Belbb af indtil 600 ttbd.,

der bliver at beregne blandt Fondens Udgifter for

Aaret 1841. — Kjobenhavn den 21. Decembr. 1840.

30. Decbr. Kongelig Kundgjfirelse ang. Forandring i Col-

legiernes Organisation. Khavn den 30. Decbr.

1840. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i

Juli 1841, samt ligeledes i nogle af Landets Jurisdictioner:

1841 i Arnæs, Gullbringa og Kjosar, Myra og Hnappadals

Sysseler 5 1842 i Dala, Hunavatns, Oefjords og begge Mula
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Sysseler. — Canc. 2. Depart. Registr. XLI, 351 b—354 (1840, 1840.
Nr. 770*). Original -Aftryk hos Schultz. Ny Coll. Tid. for 30. Decbr.

1841, S. 19—21. Qvart-Foir. for 1841, S. 453 -456- Schou -

—

*

*

XXIII, 294—297.

Allernaadigst Kundgjorelse angaaende en for-
J

andret Organisation i Finantsdeputationen, den kongei.

Direction for Statsgjælden og den synkende Fond, det

kgl. Rentekammer og det kgl. General-Toldkammer og

Gommerce-Gollegium.

Vi Christian den Ottende &c. G. V.: Efter at Vi

have taget under noieste Overveielse, hvorledes For-

bedringer i Statsforvaltningen, sigtende til at indfore

en større Simpelhed i Forretningsgangen og derved

fremme Sagernes Afgjorelse, kunde være at iværksætte,

have Vi i Henseende til Vore to finantsielle Departe-

menters, Vort Rentekammers og Vort General-ToJdkam-

mer og Gommerce-Gollegii fremtidige Organisation, taget

folgende Bestemmelser, der fra 1. Januar 1 84-1 træde

i Kraft.

Den hidtil stedfindende Forbindelse imellem Rente-

kammeret og Finantsdeputationen, ifolge hvilken de

Deputerede i Rentekammeret som saadanne tillige ere

Medlemmer af Finantsdeputationen, skal for Fremtiden

ophore, hvorimod Finantsdeputationen fremtidig skal

bestaae foruden af Finantsministeren, der ikke mere

skal benævnes forste Deputeret for Finantserne, af tre

Deputerede samt en virkelig Assessor, denne sidste

dog uden Underskrift. — To af de Deputerede dele

Finanlsforretningerne med Hensyn til Kongeriget og

med Hensyn til Herlugdbmmene
,

og den tredie skal

fornemmelig varetage de Forretninger, der henhore til

de befalede Budgetters Affattelse og Bekjendtgjorelse

samt Regnskabernes Opgjorelse, ligesom ogsaa udfore

de Forretninger, der specielt overdrages ham af Finants-

ministeren. Expeditioner og navnlig Anviisninger skulle

underskrives af i det mindste to af de Deputerede for

Finantserne. — Vor Direction for Statsgjælden og den
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4840. synkende Fond skal bestaae foruden af Finantsmini-

30. Decbr. steren og Gonferentsraad Holten, der forestaaer de

' udenlandske Betalinger, endvidere af tre Medlemmer,

hvoraf Een bestyrer Departementet for Statsgjælds-

væsenet i Almindelighed, Een har Departementet for

Aktiverne, forsaavidt Danmark og Colonierne angaaer,

og Een forestaaer Departementet for Aktiverne i Her-

tugdommene og Expeditionerne, der vedkomme disse,

ligesom han tillige har at besorge Revisionen af Regn-

skaber, der aflægges af Contoiret for udenlandske Be-

talinger. — I Vort Rentekammer skal Kammerdirecteuren,

hvis Charge er at ansee som midlertidig, have Referat

i Vort Geheime- Statsraad i alle Kammersager og fore

Overtilsynet med hele Forretningsgangen i Gollegiet.

De under dets Ressort horende Administraiionsgjen-

stande ere henlagte til tre Sectioner; Til forste Section

horer Kammersekretariatet og Archivet, alle Domaine-

sager, de Vore Slotte og Bygninger vedkommende Byg-

ningssager, Forst- og Jagtsager paa Vore Domainer, de

for Statsgjældskassens Regning administrerede Godsers

Forvaltning. — Til anden Section hore alle Skatte- og

Landvæsenssager, alle Korn- og Fouragesager, Malrikul-

sager, forsaavidt de ei behandles af Gommitteen for

den uye Malrikuls Indlorelse, Veisager, de islandske,

færoiske og gronlandske Sager. — Til tredie Section

ere henlagte alle siesvig -holsteen-lauenborgske Sager,

med Undtagelse af Revisionen og Decisionen af Regn-

skaberne. — Hver Section forostaaes af en Deputeret

som Chef. I hver Section ansættes derhos en Gommit-

teret, hvilke Embedsmænd overvære Collegiets For-

handlinger, men have ikke Stemme eller Underskrift,

uden naar de vicariere i Sectionschefens Forfald. De

besorge Kammersekretairforretningerne i hver Section,

og overtage hvad Tilsyn med Contoirerne eller andre

Forretninger Directeuren eller Sectionschefen overdrager

dem. — Det under Collegiet hidtil horende Revisions-

væsen adskilles fra Expeditionen og underlægges to
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Revisionschefer eller General-Regnskabs-Decisoror, een 4840.

for de danske Regnskabssager og een for Hertugdom- 30. Decbr.

menes. Disse Embedsmænd udtræde af Collegiet, men
^^^^

have Rang og Gager som Deputerede. De kunne af

Kammerdirecteuren tilkaldes i alle Forhandlinger, som

vedkomme Revisionen og Udarbeidelsen af Lovforslag

om Skattesager, ligesom deres skriftlige Betænkninger

af ham kunne fordres, saa ofte han anseer det nod-

vendigt. Ved det danske Revisionsvæsen ansættes der-

hos en Committeret, fornemmelig med det Hverv, at

foretage de befalede Kasseundersogelser. — Instru-

ctioner ville nærmere bestemme enhver af de ovennævnte

Embedsmænds Virkekreds, og navnlig hvilke Forret-

ningssager Sectionscheferne under Embedsansvar skulle

expedere, og hvilke der skulle foretages i Collegiet.

Forelobig er det fastsat som Regel, at alle lobende

Forretninger, Svar overeensstemmende med Anord-

ningerne paa Forespørgsler udfærdiges og underskrives

ene af Sectionschefen, og hvor Expedilionen udfærdiges

af en Sections- eller Revisiouschef alene, betegnes til-

lige Sectionen eller Revisionen, hvorfra den udgaaer;

men underskriver Directeuren, da er det i det samlede

Gollegiums Navn.

Vort General-Toldkammer og Gommerce-Gollegium

skal indtil videre forestaaes af en Directeur, der har

Referat i Vort Geheime- Statsraad af bemeldte Gollegii

Sager. Under hans Overtilsyn ere de under Collegiet

hidtil horende Administrationsgjenstande, med Undtagelse

af Regnskabs- og Kassevæsenet, henlagte til Ire Sectioner.

Til fdrste Section horer Told- og Consumtionsvæsenel

i Kongeriget Danmark samt de i Kattegattet og Oster-

soen stationerede Krydsfartoier, dog med Undtagelse

af dem, som have fast Station paa den ostlige Kyst af

Hertugdommene Slesvig og Holsteen. — Til anden Sec-

tion horer Toldvæsenet i Hertugdommene Slesvig, Hol-

steen og Lauenborg, Canal-, Elb- og Stecknilztolden,
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1840. samt Krydsfartbierne paa Vestkysten af Jylland indtil

Decbr. Fano, samt af Hertugdbmmene Slesvig og Holsteen, og

de Krydsfartbier, der have fast Station paa Hertug-

dommenes ostlige Kyst. — Til tredie Section hore

Handels- og Gonsulat- samt Colonialsagerne, Industri-

og Fabrikfagene, Ganal-, Havne- og Fyrsagerne, samt

Oresunds- og Strbmtoldsagerne.

Hver Section forestaaes af en Deputeret som Chef,

og i hver Section er derhos ansat en Committeret, som

udforer de Arbeider, der overdrages ham af Collegiets

Directeur eller af den ham foresatte Sectionschef, og

som vi'carierer i Sectionschefens Forfald. — Det under

Collegiet hidtil horende Regnskabs- og Kassevæsen be-

styres under Directeurens Overtilsyn af en egen Revi-

sionschef, der har Rang som Deputeret i Collegiet og

er forpligtet til at deeltage i Collegiets Forhandlinger,

naar han tilkaldes af Directeuren. — Sagerne skulle, i

Overeensstemmelse med en allern. autoriseret provi-

sorisk Instruction for Collegiet og sammes Regnskabs-

og Kassevæsen, enten overveies og besluttes i Pienar-

Forsamlinger, eller forberedes og afgjbres umiddelbart

af Sectionscheferne og Revisionschefen. — Ligeledes

underskrives Expeditionerne for Fremtiden enten af det

samlede Collegium eller af vedkommende Sectionschef

eller den, som træder i hans Sted, eller af Revisions-

chefen, enten i Forening med Directeuren eller alene,

og hvor Expeditionen udfærdiges af én Sections- eller

Revisionschef alene, betegnes tillige Sectionen eller Re-

visionen, hvorfra den udgaaer; men underskriver Di-

recteuren, da er det i det samlede Collegiums Navn.

Alle Vedkommende have uvægerligen at efter-

komme eller rette sig efter de af Vort Rentekammer

og Vort General- Toldkammer og Commerce- Collegium

afgivne Resolutioner og udfærdigede Expeditioner, som

maatfce være meddelte under een af de ovennævnte

Former.
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Indberetninger, Foresporgsler og Ansogninger stiles 1840.

fremdeles som forhen til det kgl. Rentekammer og det 30. Decbr.

kgl. General-Toldkam mer- og Commerce-Gollegium. —

•

Hvorefter de Vedkommende kunne vide sig allerund.

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 30. Decembr. 4840.
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Academie, see Universitetet.

Administratorer, see Jordegods-Administration

.

Afdragsret, see Traktater.

Afgiftsvæsenet, see Arv og Skifte, Auctioner, Bevillinger,

Embeder, Embedsmænd, Geistligheden, Handel og

Skibsfart, Kirker, Landbovæsenet, Skatter og Afgifter,

Sportelvæsenet, Tiende.

Alt hin g et, jevnf. Provindsialstænder.

1840. 20. Mai. Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af Al-

Ihinget som en særegen Lands-

repræsentation for Island.

— 20. Juni. Canc. Skriv. ang. en særlig raad-

givende Forsamling for Island.

Amtmænd, see Embeder, Embedsmænd.

Amtsrepartitionsfond, see Repartitionsfond.

Apothek, Apothekere, see Medicinalvæsenet.

Appel, see Retterne.

Ar chiw æ sen, see Embeder, Embedsmænd, Skolen og Skole-

væsenet.

Arrest, Arrestanter, see Criminalvæsenet.

Arv og Skifte,

jevnf. Fattigvæsenet, Legater og Stiftelser, Traktater,

Umyndige.

1837. 29. April. Gane. Skriv. ang. Forældres Ret til

Disposition som Lon for el Barns
Tjeneste.
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1837. 2. Mai. Gane. Skriv. ang. Udredelse af Om-
kostningerne i offentlige Sager.— 22. Novbr. For. ang. Selveierbdnders Testations-

frihed.

1838. 6. Oktbr. Rentek. Gire. ang. Beregning af Sa-

lair for Executores Testamenti.
1839. 9. April. Gane. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835
til 1838 (For. 22. Novbr. 1837).

— 16. April. Canc. Skriv. ang. Værgers Rettig-

heder i Island.

1840. 2. Mai. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Lovbud fra Aarene
1835 til 1838.

— 5. Mai. Gane. Skriv. ang. Refusion af Fattig-

understottelse.

— 5. Septbr. Canc. Skriv. ang. Recognition til

Skifteforvalteren i visse Tilfælde.

Assurance, see Reykjavik.

Auctioner, jevvf. Sportelvæsenet.

1839. 16. April. Canc. Skriv. ang. Beregningen af

Auktions-Salair m. v.

1840. 18. April. Rentek. Skriv. ang. Udstedelse af

Auktions-Skjode, samt Beregning

af Halvprocento-Afgiften, m. V.

— 22. August. Rentek. Skriv. ang. Bortsalg af smaat

v.; Vrag.

.

:
. . a\} t ^*}^?--

Beneficium paupertatis, see Retterne.

Bevillinger.

1838. 24. Marts. Canc. Skriv. ang. nogle Punkter med
Hensyn til Udfærdigelsen af Be-

villinger.
—

- 26. Mai. Bevilling til Oprettelse af et Apothek

i Stykkesholm.— 11. Septbr. Bevilling til at bruge uvedkommende

Pr86st.

1840. 28. Marts. Canc. Kundg. ang. Indsendelse af

Cancellie-Expeditioner til Con-

firmation.

— 11. April. Bevilling til Gjenoprettelse af et

Apolhek paa Handelsstedet Oe-

fjord (Akureyri).

XI. ti. 46
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1840. 11. April. Bevilling til Ægteskab med Broders

Enke, mod Kjendelse til et Hos-

pital, "i

— 11. April. Bevilling til at ægte Broders Barne-

moder, mod Kjendelse til et

Hospital (S. 500 Anm.).

Bibelen, see Bager, Bogtrykkene m. v.

Bigamie, see Løsagtighed.

Bispestolene, jevnf. Skolen.

1838. 10. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Bessastad

Skoles Reorganisation.
— 3. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tienden af forrige

Skalholt Bispestols Jorder.

1840. 12. Mai. Canc. Skriv. ang. Tiende og Gjaf-

told afQvilderne paa de forrige

Skalholt Bispestol lilhorende

Jorder.

— 25. Juli. Rentek. Skriv. ang. Planen til Bes-

sastad Skoles Reorganisation og

om Skolens Pengestatus.

Bodmerie, see Handel og Skibsfart.

Brand-Assurance, see Reykjavik.

Brandvæsen, see Reykjavik.

Bygnings-Commission, see Reykjavik.

By g S el ,
jevnf. Jordegods-Administration, Landbovæsenet.

1838. 11. Septbr. Canc. Skriv. ang. Gyldigheden af

Bygselbrev for Christfæjorden

Amheidarsladir.

1839. 31. August. Rentek. Skriv. ang. Trykning af Blan-

quetter til Bygselbrevc for de

kongel. Leilændinger i Sonder-
Amtet, m. v.

1840. 11. April. Rentek. Skriv. ang. Afgifterne af

Kirkjubæ Klostergods.

Boger, Bogtrykkene, Bibliothek, m. v.,

jevnf. Literatur.

1837. 21. Januar. Canc. Skriv. ang. en ny Udgave af

den islandske Bibel.

— 25. Febr. Canc. Plak. ang. Bokjendtgjorelse af

en kgl. Resol. (4. Oktbr. 1799)

om adskillige Punkler, vedkom-
mende Forordn, om Trykkefri-

hedens Grændser.
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1837. 6, Mai. Rentek. Skriv. ang. Bevilgelse af

Portofrihed med Posterne for
MaanuUakriftot Suananpåstur.— 1. Novbr. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
om Trykkefrihedens Grændser.

— 29. Decbr. Kgl. Confirm. paa Provst Gultorm
Thorsteinsons Gavebrev paa et

Legatfond til Præmier for al-

meennyttige Skrifter.— 30. Decbr. Canc. Skriv. ang. Provst Guttorm
Thorsteinsons Fond til Præmier
for nyttige Skrifter.

1838. 2. Oklbr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Udgivelse af Mynsters Betragt-

ninger over de christeligeTroes-

Iærdomme i islandsk Oversæt-

telse.

1839. 9. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835

til 1838 (Plak. 25. Febr. 1837

og Plak. 1. Novbr. s. A.).

— 25. Mai. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

geistlige Læseselskaber i Island.

1840. 28. April. Canc. Skriv. ang. nyt Oplag af den

gamle islandske Kirkesangbog

eller Graduale.
— 2. Mai. Rentek. Skriv. ang. Spdrgsmaalet om

Udvidelse til Island af nogle al-

mindelige Lovbud fra Aarene

1835 til 1838 (Plak. 25. Febr.

1837 og Plak. 1. Novbr. s. A.).

— 17. Mai. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Udarbeidelse af hislorisk-kirke-

lig Statistik over Island.

— 20. Mai. Kgl. Resol. ang. Honorar for Udar-

beidelse af en Choralbog for

den islandske Kirkesang.

— 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Udgivelse af en islandsk Læse-

bog og Forskrifter.

— 17. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Trykning af For-

handlingerne i Forsamlingen af

islandske Embedsmænd.
— 28. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til at

benytte Rentekammerels Archiv,

for at samle Materialier til Is-

lands Kirkehistorie.

46*
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1840. 21. Decbr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse IH

Udgivelse af Islands Kirkehi-

storie.

Capitelstaxt,

jevnf. Jordegods-Administration, Skatter og Afgifter.

1837. 19. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1837 til samme
Tid 1838.

— 19. Januar. Capitelstaxt for Oefjords Syssel i

Norder- Amtet, fra Med'io Mai

1837 til samme Tid 1838.

— 19. Januar. Capitelstaxt for Norder Syssel i

Norder-Amtet, fra Medio Mai

1837 til samme Tid 1838.

— 19. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Sbn-

dermula Sysseler i Oster-Amtet,

fra Medio Mai 1837 til samme
Tid 1838.

— 8. Febr. Capitelstaxt for Sonder- Amtet, fra

Medio Mai 1837 til samme Tid

1838.

— 13. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet fra

Medio Mai 1837 til samme Tid

1838.

— 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Tryknings-Omkostninger for Ca-

pitelstaxten af Amtsrepartitions-

fondet.

1838. 18. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1838 til samme
Tid 1839.

— 18. Januar. Capitelstaxt for Oefjords Syssel i

Norder-Amtet, fra Medio Mai

1838 til samme Tid 1839.

— 18. Januar. Capitelstaxt for Thingde Syssel i

Norder-Amtet, fra Medio Mai

1838 til samme Tid 1839.

— 18. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Son-

dermula Sysseler i Oster-Amtet,

fra Medio Mai 1838 til samme
Tid 1839.

— 12. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet fra

Medio Mai 1838 til samme Tid

1839.
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1838. 22. Febr. Capitelstaxt for Sonder- Amtet fra

Medio Mai 1838 til samme Tid

1839.

1839. 17. Januar. Capitelstaxt for Norder- Amtets fire

Sysseler, fra Medio Mai 1839
til samme Tid 1840.

— 17. Januar. Capitelstaxt for Nordermula og Son-
dermula Sysselerne i Oster-

Amtet, fra Medio Mai 1839 til

samme Tid 1840.

— 14. Febr. Capitelstaxt for Sonder- Amtet fra

Medio Mai 1839 til samme Tid
1840.

— 14. Febr. Capitelstaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1839 til samme Tid

1840.

1840. 17. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1840 til samme
Tid 1841.

17. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og Thingoe

Sysseler i Norder-Amtet, fra

Medio Mai 1840 liJ sainmo Tid

1841.

— 17. Januar. Capitelstaxt for Mula- Sysselerne i

Oster-Amtet, fra Medio Mai 1840

til samme Tid 1841.

— 8. Febr. Capitelstaxt for Vester- Amtet fra

Medio Mai 1840 til samme Tid

1841.

— 12. Febr. Capitelstaxt for Sonder- Amtet fra

Medio Mai 1840 til samme Tid

1841.

Christfæ-Jorder.

1838. 11. Septbr. Canc. Skriv. ang. Gyldigheden af

Bygselbrev for Christfæjorden

Arnheidarstadir.

1839. 7. Mai. Kgl. Confirm. paa Gavebrev af Provst

Benedikt Vigfusson paa Jorden

Utanverdunes til forældrelbse

Collect.

1837. 1. Juli. Rentek. Skriv. ang. Opgjorelsen af

den islandske Collect.
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Go Ile C t (Erichsenske), see Geistligheden, Legater og Stif-

telser.

Colle gierne, jevnf. Bevillinger.

1838. 24. Maris. Canc. Skriv. ang. Forslag om en

Central-Regjering i Island.

1840. 3. Januar. Gane. Plak. ang. Oprettelse af et

Stats -Sekretariat for Naades-
Sager.

— 28. Marts. Canc. Kundg. ang. Indsendelse af

Cancellie-Expeditioner til Con-

firmalion.

— 23. Oktbr. Reskr. ang. Omordning af Rente-

kammer-Collegium.
— 28. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til at

benytte Rentekammerets Archiv,

for at samle Materialier til Is-

lands Kirkehistorie.

— 30. Decbr. Reskr. ang. Forslag til Rentekam-

merets Ordning (S. 704 Anm.).

— 30. Decbr. Kgl. Kundg. ang. Forandring i Col-

legiernes Organisation. .

Gommission, jevnf. Provindsialstænder.

1838. 22. August. Reskr. til Stiftamtm. m. Fl. at sam-
mentræde i en raadgivende

Gommission om Landets Anlig-

gender.

1831). 6. April. Canc. Skriv. ang. Suppleanter til

den islandske Forsamling af

Embedsmænd.

Communalvæsenet, jevnf. Fattigvæsenet, Reykjavik

.

1838. 16. Januar. Gane. Skriv. ang. Approbation paa

Instrux for Borgerrepræsentant
erne i Reykjavik.

1840. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Understøttelse til

en Commune af Amtets Repar-

tilionsfond.

— 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. Juni)

ang. en Sum til Understøttelse

for Amterne i Island.

— 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. (5. Juni)

ang. Laan til Beboerne af Grimso
i Oefjords Syssel.
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1840. 20. Juni. Canc. Skriv. ang. Udkast til en An-
ordning om Reykjavik Byes
oeconomiske Forhold og Be-
styrelse.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Bestyrelsen af

Reykjavik Byes Anliggender.

Communitetet, see Universitetet.

Con firmation (kongelig), ^Embeder, Embedsmænd, Le-

gater og Stiftelser.

Creditvæsenet, see Pengevæsenet.

Criminalvæsenet,

jevnf. Justitskassen, Løsagtighed, Politie væsenet, Regn-

skabsvæsenet, Retterne.

1837. 2. Mai. Canc. Skriv. ang. Udredelse af Om-
kostningerne i offentlige Sager.

— 29. Novbr. For. ang. Jurisdictionsforholdene i

criminelle Sager m. v.

1838. 24. Januar. For. ang. Criminalvæsenet paa Is-

land.

— 24. Januar. Reskr. ang. Indretning af et Fængsel

i Reykjavik m. m.
— 9. Juni. Canc. Skriv. ang. Udredelse af visse

Udgifter i offentlige Sager.

— 22. August. Reskr. ang. Formildelse af Straf,

imod Erlæggelse af Boder (il

et Hospital.

— 25. August. Canc. Circ. ang. Oplysninger om
Forbrydere, der leveres tii

Straffe-Anstalterne.

— 19. Septbr. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

Ostifternes Provindsialstænder-

Forsamling i den forste Session.

— 2. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1833

(For. 4. Oktbr. IK33).

1839. 2. April. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalel om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Lovbud fra 1834

(Plak. 14. Mai).

9. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835

til 1838 (For. 29. Novbr. 1837).

— 16. April. Gane. Skriv. ang. Behandlingen af

Justits-Sager.
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1839. 20. April. Canc. Skriv. ang. Fængselsvæsenet
i Island.

— 23. April. Canc. Skriv. ang. Amtmændenes
Myndighed i Henseende til For-

mildelse af Horstraf.

— 6. August. Canc. Skriv. ang. Lbn for Arrest-

forvareren i Reykjavik.

1840. 11. April. For. ang. Straffen for Tyveri, Be-

drageri, Falsk o. s. v.

— 15. April. For. ang. Straffen for falsk Vidnes-

byrd og anden Meneed m. M.

— 23. Mai. Plak. ang. Straffen paa Vand og
Brod.

— 23. Mai. Plak. ang. nogle Bestemmelser om
Appel i criminelle Sager.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Omkostninger paa
Delinquenters Transport.

— 16. Decbr. For. ang. nbdvendig Appel i crimi-

nelle Sager.

Da ab, see Geistligheden.

Delinquenter, Delinquent - Omkostninger, Delin-

quent-Sager, see Criminalvæsenet, Retterne.

Degne, see Geistligheden.

Dimissioner, see Skolen, Universitetet.

Distriktslæger, see Medicinalvæsenet.

Donationer, see Legater og Stiftelser.

Døvstumme.

1840. 5. Decbr. Canc. Skriv. ang. Optagelsen af en

Ddvstum fra Island i (Dov-

stumme)-Institutet.

E leemos ynarii, see Geistligheden.

Embeder, Embedsmænd, m. v.,

jevnj. Collegierne, Geistligheden, Medicinalvæsenet, Retterne,

Sportelvæsenet.

1837. 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Bestemmelse om
Gage for en constitueret By-

foged i Reykjavik.
— 4. Juli. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens

Control med Landfogdens Regn-

skabsvæsen.
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1837. 15. Juli. Gane. Skriv. ang. Godtgjorelse for

constituerede Assessoreri Lands-
overretleD.

— 12. August. Rentek. Skriv. (kgl. Resol. 16. Mai)

ang. Stiftamtmandens Bemyndig-
else til at tilstaae Gageforskud.

— 7. Oktbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 4. Novbr.)

ang. Forandring med Hensyn
til Afgifterne af Dala Syssel.

— 1. Novbr. Reskr. til Stiftamtm., ang. Bemyndig-
else for barn til at bevilge fri

Proces for Overretten.

1838. 27. Febr. Canc. Skriv. ang. Stiftamtets Myn-
dighed med Hensyn til Lands-

overretten, samt om Assessor-

ernes Habilitet til at fore Sager.

— 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Forslag til en Cen-

tral-Regjering i Island.

— 9. Juni. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af visse

Udgifter i offentlige Sager.

— 22. August. Kgl. Resol. ang. en raadgivende For-

samling af Embedsmænd i Is-

land.

— 22. August. Reskr. til Stiftamtm. o. Fl. at sam-

mentræde i en raadgivende

Gommission om Landets Anlig-

gender.

— 11. Septbr. Canc. Skriv. ang. en raadgivende
Forsamling af Embedsmænd i

Reykjavik.

— 26. Seplbr. Kgl. Reso . (Rentek. Skriv. 29. Sept.)

ang. Regulering af Sysselernes

Forpagtnings-Afgifter.

— 28. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 29. Sept.)

ang. Kjob af Gaarden Laugar-

næs til Bispebolig.

1839. 23. April. Canc. Skriv. ang. Amtmændenes
Myndighed i Henseende til For-

mildelse af Horstraf.

— 5. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Sysselmænds Di-

æter ved Udmaaling af Nybyg-

gersteder.

— 19. Novbr. Canc. Circ. ang. Bevaring af Pro-

tokoller og Documenter.

1840. 25. Januar. Rentek. Skriv. ang. Betaling til Sys-

selmanden for Udmaaling af

Nybyggersteder.
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1840. 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Politilovgivningen

m. v.

— 25. Marts. Palent ang. Bestallingers og Benaad-

ningsbreves Indsendelse tilCon-

firmation.

— 1.1; April. Rentek. Skriv. ang. Procento-Skat

af Land- og Byfoged- Embedet
i Reykjavik.

— 11. April. For. ang. Straffen for Tyveri, Be-

drageri, Falsk osv. (§ 69).

20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. Juni)

ang. Husleiepenge for Land-

fogden i Island.

—
• 15. August. Rentek. Skriv. ang. Kongetiendeu i

Oefjords Syssel.

— 5. Septbr. Canc. Skriv. ang. Recognition til

Justitskassen af Justitiarius i

Landsoverretten.

5. Septbr. Gane. Skriv. ang. Recognition til

Skifteforvalteren i visse Til-

fælde.

— 20. Oktbr. Gane. Skriv. ang. verdslige Embeds-
mænds Tiendepligt.

— 15. Novbr. Reskr. ang. Amtmændenes Uni-

former.

— 5. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Amtmændenes
Uniformer.

Erichsenske Gollect (til Geistligheden i Holum Stift),

see Geistligheden, Legater og Stiftelser.

Extrapaabud, see Embeder, Embedsmænd.

Fattigvæsenet,

jetmf. Hospitaler, Legater og Stiftelser.

1837. 21. Febr. Gane. Skriv. ang. Ansættelse af Han-

delsbetjente og Haandværks-
svende til Fattigbidrag.

— 15. April. Canc. Skriv. ang. Berettigelse til

Fattigforsbrgelse.

— 1. Juli. Canc. Skriv. ang. Tomthusmænd
og Strandsiddere i Reykjavik

By og Seltjarnarnæs Rep.

— 12. August. Canc. Skriv. ang. Faltigvæsenet paa

Island.

— 23. Septbr. Canc. Skriv. ang. Udbetaling af de

Fattigvæsenet tilhorende Obli-

gationer.
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1837. 26. Seplbr. Canc. Skriv. ang. Afgjørelsen af

Fattiges Berettigelse til Forsør-
gelse for deres Flytning.

—
. 9. Decbr. Kgl. Confirmation paa J6n Sveinssons

Gavebrev til Vallna Rep, til

Understøttelse for fattige Bøn-
der-Enkereller Bonder i Reppen.

1838. 1. Mai. Canc. Skriv. ang. Forsorgelse af et

Fattiglem.

— 19. Mai. Gavebrev af J6n Sveinsson, hvorved
en Sum Penge bestemmes til

Understøttelse for Trængende
i Vallna Rep i Oefjords Syssel.

— 4. August. Canc. Skriv. ang. Fortolkning af

nogle Punkter i Fattig- Regle-

mentet.

— 4. August. Canc. Skriv. ang. Beregning af Ti-

ende af Jorden Næs ved Sel-

; j .-fr . .. .. . _
tjørn. .-

:
:.>.,. . s n ^a— 11. August. Canc. Skriv. ang. Fattigforsørgelse

for en Sindssvag.
— 1J. Septbr. Canc. Skriv. ang. Gyldigheden af

Bygselbrev for Christfæjorden

Arnheidarstadir.

1839. 23. April. Canc. Skriv. ang. Anskaffelse af de

nødvendigste Læreboger til fat-

tige Bbrn for Faltigvæsenets

Regning.

1840. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Fattigbidrag af

Handels-Etablissementers Eiere

i Island.

— 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Handlendes Bi-

drag til Fattigvæsenet.

— 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Understøttelse til

en Commune af Amtets Repar-

titionsfond.

— 5. Mai. Canc. Skriv. ang. Refusion af Fat-

tigunderstøttelse.

— 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. Juni)

ang. en Sum til Understøttelse

for Amterne i Island.

— 24. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 1. Aug.)

ang. Approbation paa Regula-

tiv^ for et Fond til Fiskeres

Efterladte i Reykjavik og nær-

liggende Egne.
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1840. 18. Juli. Canc. Skriv. ang. et Fattiglems For-

sorgelsessted og Omkostning-
erne ved de derved foran-

ledigede Undersøgelser.
— 20. Oktbr. Canc. Skriv. ang. verdslige Embeds-

mænds Tiendepligt.

Finantserne, see Jordebogskassen.

Fiske ri e, jevnf. Handel og Skibsfart.

1838. 30. Juni. Rentek. Skriv. ang. Afgift af Købe-
summer for mindre Fartoier.

1840. 24. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 1. August)

ang. Approbation paa Regulativ

for et Fond til Fiskeres Efter-

ladte i Reykjavik og nærlig-

gende Egne.

Fond, see Legater og Stiftelser $ Vesteramtets oeconomiske Fond.

Forligelsesvæsenet.

1840. 4. Januar. Gane. Skriv. ang. Forligsmæglingen

i Skilsmisse-Sager.

Forsamling af islandske Embedsmænd i Reykjavik, see

Provindsialstænder.

Forstrandsret, see Vrag.

Fundats, see Legater og Stiftelser.

Fæsteforhold, see Jordegods-Administration, Landbo-
væsenet.

Gavebreve, see Legater og Stiftelser.

Gebyrer, see Sportelvæsenet.

Geistligheden,

jevnf. Kirker, Legater og Stiftelser, Tiende.

1837. 5. April. Kgl. Resol. ang. Udlæggelse af

Jorden Fell istedenfor Gotur til

Mensaljord for Præsten til Dyr-

h61ar.

— 5. April. Kgl. Resol. ang. Afskaffelsen af

Eleemosynarii ved Præstekald-

ene i Island.

— II. April. Canc. Skriv. ang. Ophævelse af

Eleemosynarii eller Degne-Em-
bederne i Island.



Register. 733

1837. 15. April. Canc. Skriv. ang. Myndighedsbevil-
ling for en Student til at ordi-

neres.

— 25. April. Canc. Skriv. ang. Enke-Pension af

Reykholt Præstekald.
— 29. April. Rentek. Skriv. ang. Mensaljord for

Sognepræsien til Solheimar og
Dyrho ar.

— 27. Mai. Canc. Skriv. ang. Godtgjorelse og
Gratification til en Præst for

Udflytning af en Gaards Byg-
ninger.

— 6. Juni. Canc. Skriv. ang. Forslag til For-

bedring af Stad Præstekald i

Grindavik.

— 6. Juni. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 31. Mai)

ang. Formindskelse af Stbd

Præstekalds lnvenlarii-Qvilder.

— 7. Juni. Reskr. ang. Forening af Præstekald-

ene Ofanleiti og Kirkjubær

paa Vestmannberne.
— 17. Juni. Canc. Skriv. ang. Gratiale til en

Præst for Opbyggelse af Præste-

gaarden.

— 27. Juni. Canc. Skriv. ang. Forslag om Vac-

cinationsvæsenet.
— 9. Septbr. Canc. Circ. (Reskr. 7. Septbr.) ang.

Bon i Kirkerne for Kongen og
de kongelige Personer.

— 3. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Bestemmelse af

Enkepensionen af Vestmannbe
Præstekald.

— 3. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Enkepensionerne
af Thingeyra og Modruvalla

Klosterkald m. v.

— 31. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Schemata til Ta-

beller over Ægteviede, Fodte

og Dbde.
— 11. Novbr. Canc. Skriv. ang. Udredelsesmaaden

af Omkostningerne i en Retssag.

1838. 14. Marts. Reskr. ang. Forening af Munka-

thveraa Præstekald med Hrafna-

gil.

— 20. Marts. Canc. Skriv. ang. Besættelsen af

det forenede Hrafnagil, Kaup-

ang og Munkathveraa Sogne-

kald.
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1838. 23. Mai. Kgl. Resol. ang. Overgivelse af den
halve Præstegaard Arnæs til

Præstekaldet.

— 12. Juni. Gane. Skriv. ang. Godtejtfrelse af

Proces-Omkostninger i en Sag
om Præstekalds Rettigheder.

— 3. Juli. Canc. Skriv. ang. Overdragelse af

den halve Gaard Arnæs til

Præstekaldet.

— 10. Juli. Canc. Skriv, angaaende Fritagelse

for Indlosning af Testimonium
publicum.

— 14. Juli. Kgl. Resol. ang. midiert. aarl. Under-
stottelse til Præsterne i Island.

— 18. August. Rentek. Skriv. ang. en midlertidig

aarlig Understottelse til Præsier

i Island.

— 21. August. Canc. Skriv. ang. Enkepensionen
af Præstekaldet Hrafnagil med
Munkathveraa.

— 11. Septbr. Canc. Skriv. ang. Oversendelse af

Exemplarer af Circulaire om
schematiske Tabeller over Co-

pulerede, Fddte og Dbde.
— 11. Septbr. Canc. Skriv. ang. Gyldigheden af

Bygselbrev for Christfæjorden

Arnheidarstadir.

— 11. Septbr. Bevilling til at bruge uvedkom-
mende Præst.

— 28. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 29.

Septbr.) ang. Kjob af Gaarden
Laugarnæs til Bispebolig.

— 10. Novbr. Canc. Skriv. ang. Indlosning af

Testimonium publicum.

1839. 23. April. Canc. Skriv. ang. Andragende om
Henlæggelse af et Fjeldland til

Storanup Præstekald.

— 14. Mai. Kgl. Confirmation paa Provst Bene-
dikt Vigfussons og Hustrues

testamentariske Disposition til

Fordeel for Geistligheden.

— 25. Mai. Kgl. Resol. angaaende Understot-

telse til geistlige Læseselskaber

i Island.

— 24. August. Canc. Skriv. ang. Understottelse afden
Erichsenske Collect til Istand-

sættelse af en Præstegaard.
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1839. 28. Septbr. Gane. Skriv. ang. Forslag oin Ud-
nævnelse af en Kirke-Visitator

og Officialis i Nord- og Oster-

Amtet.

1840. 25. Febr. Reskr. (til Biskoppen) ang. Iværk-
sættelsen af en almindelig

Folketælling.

Commiss. for statist. Tabelværks
Skrivelse, ang. Regler og Sche-
mala for en almindelig Folke-

tælling i Island.

Gane. Skriv. ang. nogle forrige Lau-
garnæs Kirke tilhbrendeQvilder.

Canc. Skriv, angaaende Betaling

af en Kirkes Gjæld til en fra-

trædende Beneficiarius.

Canc. Skriv. ang. Afbetaling af en

Kirkes Gjæfd lil en afdod Be-

neficiarius's Bo.

Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Udarbeidelse af historisk-kirke-

lig Statistik over Island.

Univ. Dir. Skriv. (kgl. Resol. 15.

Mai) angaaende Understottelse

for en Præst fra Island, til at

fortsætte theologiske Studier i

Kjb benhavn.
Canc. Skriv. ang. Degne-Afgiften af

Kirkjubæ Klosterkald.

Rentek. Skriv. ang. Betalingen af

Klosterpræsternes Salarium.

Canc. Skriv, angaaende Diætpenge
for Sættedommere, samt Ud-

redelse af Omkostningerne i

en beneficeret Sag, afgjort ved

Forlig.

— 25. August. Canc. Circ. angaaende de aarlige

Tabelier over Fodte og Dbde.

— 21. Decbr. Kgl. Resol. ang. Understottelse til

Udgivelse af Islands Kirke-

historie.

Gj a ft o 1 d , see Tiende.

Gj ælds-Sager.

1839. 9. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1 835

til 1838 (Plak. 2. Novbr. 1836).

— 19. Marts.

— 7. April.

— 18. April.

— 18. April.

— 17. Mai.

— 26. Mai.

— 14. Juli.

— 25. Juli.

— 28. Juli.
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1839. 24. April. For. ang. Umyndiges og Mindre-

aariges Gjældsforpligtelser.

1840. 25. Febr. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af Anord-

ninger fra Aarene 1835 til

1838 (Plak. 2. Novbr. 1836).

— 2. Mai. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet

om Udvidelse til Island af

nogle almindelige Lovbud fra

Aarene 1835 til 1838 (Plak. 2.

Novbr. 1836).

Haandværker, Haandværkere.

1837. 21. Febr. Canc. Skriv. ang. Ansættelse af

Handelsbetjente og Haandværks-
svende til Fattigbidrag.

Handel og Skibsfart,

i jevnf. Capitelstaxt, Fiskerie, Købstæder, Pengevæsenet,
Sbpas, Traktater.

1837. 11. Marts. Rentek. Skriv, angaaende Udste-

delse af de til Erhvervelse af

islandske Sejpasser nbdvendige
Attester

— 17. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 18. Mai)

ang. Tilladelse til at beseile og

handle paa Seydisfjord.

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Tilfdrsel af

Tommerlast til Island.

— 10. Juni. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om fremmede Skibe, der

komme til Landet for at drive

i Handel.
— 4. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelsen af

befalede Afgifter af de fra Is-

land til Udlandet expederede
Skibe.

1838. 7. Febr. Kgl. Resol. ang. Andragende om
Eftergivelse af den directe Ud-
forsels-Afgift fra Island.

— I. Mai. For. ang. Told: og Skibs-Afgifterne

i Danmark.
— 1. Mai. Told -Forordning for Hertugdøm-

merne Slesvig og Holsteen.

— 5. Mai. Rentek. Skriv. ang. Staden Altona's

Forhold til den islandske Handel.
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1838. 23. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til mid-
lertidig at beseile Seydisfjord.— 30. Juni. Rentek. Skriv. ang. Afgift af Købe-
summer for mindre Fartbier.— 22. Septbr. Rentek. Circ. angaaende Verifica-

tion af Ladnings -Documenter,
efter Told forordningen for Her-
tugdommerne.

— 7. Novbr. Kgl. Resol. ang. Bemyndigelse for

Rentekammeret til at meddele
Fremmede Beseilingspasse for

frit at indfore Tommerbygninger
til Island.

— 10. Novbr. Canc. Skriv. ang. Halvprocento Af-

giften af et solgt Handelssted

paa Vestmannoerne m. m.
— 15. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Halvprocent- Afgiften ved Salg

af et Handelssted.
— 31. Decbr. Gen. Toldk. Circ. ang. Toldafgifter

af islandske Varer m. m.

1839. 19. Januar. Rentek. Skriv. ang. Sportler for

Paategning af Skibspapirer.

— 23. Febr. Gen. Toldk. Skriv. ang. Tiikjobs-

Afgift af Skibe.

— 16. Marts. Rentek. Skriv. ang. Andragende om
Fritagelse for Tilkj ob s-Afgift af

Skibe.

— 22. Marts. Rentek. Plak. ang. Tilforsel til Is-

land af tilhuggede Træbygninger

fe fci^^é^pff z^Shin. v. 5t?|

23. Marts. Rentek. Skriv. ang. Andragende om
Opseiling af Flato* i Norder Syssel.

— 20. April. Rentek. Skriv. ang. Begunstigelse

for Apolhekeren i Stykkesholm.
— 29. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 8. Juni)

ang. Thorshavns Beseiling i

Norder Syssel.

1840. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Fattigbidrag af

Handels-Etablissementers Eiere

i Island.

— 25. Januar. Rentek. Skriv. ang. Sundheds -At-

tester for Skibe.

— 26. Febr. Kgl. Resol. ang. Pasfrihed for Far-

toier, tilhorende de kongelige

engelske Jagtklubber.

— 7. Marts. Canc. Circ. ang. det samme.

XI. B. 47
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1840. 1. April. Kgl. Resol. ang. nye tabellariske

Indberetninger om den island-

ske Handel.
— 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. Schemata til

Handelstabeller (S. 491 Anm.).
—- 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. Juni)

ang. Laan til Reboerne af

Grimso i Oefjords Syssel.

— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Reregning af

Sportler for Paategning af et

Handelsskibs Papirer.

— 1. Juli. Plak. for Danm., ang. Fritagelse

for Pligten til at Ibse algiersk

Sbpas.
— 11. Juli. Kgl. Rekjendtg. ang. Resultaterne

af Ostifternes Stænderforsam-

ling i 1838 (Plak. 22. Marts

1839).

— 1. August. Gane. Skriv. ang. Legitimation for

Skibe til Erholdelse af islandsk

Sbpas.
— 15. August. Admiralit Goll. Skriv. ang. Udar-

bejdelse af Lodsreglement for

Reykjaviks og Hafnarljords

Lodserier.

— 29. August. Rentek. Skriv. ang. Anmeldelse fra

Sysselmændene om Skibe, der

ere expederede direkte fra

Island til Udlandet.
— 14. Oktbr. Declaration ang. Danske og Lybek-

ske Skibes Behandling i de

gjensidige Havne.
— 19. Novbr. Canc. Skriv. ang. de fornbdne Le-

gitimationer for at erholde al-

giersk Sbpas.
— 16. Decbr. Plak. ang. en authentisk Fortolk-

ning af Ordene
((
fremmede

Lande" med Hensyn til Bod-

meriebreve (D. L. 4—5— 1).

Ho er, see Lbsagtighed.

Hospitaler.

1838. 22. August. Reskr. ang. Formildelse af Straf,

imod Erlæggelse af Boder til

et Hospital.
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1840. 21. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forslag til Re-
form af Hospitalerne i Island.— 11. April. Bevilling til Ægteskab med Broders
Enke, mod Kjendelse til et

Hospital.

— 11. April. Bevilling til at ægte Broders Barne-
moder, mod Kjendelse til et

Hospital (S. 500 Anm.).
— 22. Juni. Reskr. ang. Formildelse af Straf

for Bigamie.

Hævd, see Lovgivning.

Hoiesteret, see Retterne.

Instructioner.

1839. 17. Mai. Nogle Bemærkninger som Instruc-

tion for de til Undersogelser

i Island udsendte Videnskabs-
mænd.

Inventarium, Inventarii-Qvilder, see Jordegods-Ad-
ministration, Kirker, Tiende.

Jagten.

1840. 18. Januar. Canc. Skriv. ang. Æderfugles Fred-

ning paa Island.

Jordebog, see Matrikel.

Jordebogskassen, jevnf. Regnskabsvæsenet.

1837. 25. Januar. Kgl. Retsol. ang. Tilskud fra Finants-

kassen til den islandske Jorde-

bogskasse i Aaret 1835.
— 6. Mai. Rentek. Skriv. ang. Fremgangs-

maaden ved Ombytning af

Obligationer fra Sedler til rede
Solv.

— 13. Mai. Rentek. Skriv. ang. Betaling i Rede-

Sblv af Renter af Stalsgjæld i

Solv.

<r- 4. Juli. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens

Control med Landfogdens Regn-

skabsvæsen.— 22. Juli. Rentek. Skriv. ang. fremmede gamle

Mynter.
— 23. Septbr. Canc. Skriv. ang. Udbetaling af de

Fattigvæsenet tilhorende Obli-

gationer.

47*
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1839. 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Depositioner i

Jordebogskassen i Island, m. v.

— 18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Bestemmelser
om Depositioner af Penge i

den islandske Jordebogskasse.

Jordegods-Administration,
jewnf. Capitelstaxt, Geistlighed, Landbovæsenet,

Skatter og Afgifter.

1837. 7. Januar. Rentek. Skriv. ang. Betingelserne

for Opforeisen af Tomthuse paa

Vestmannoerne.
— 5. April. Kgl. Resol. ang. Udlæggelse af Jord-

en Fell istedenfor Gotur til

Mensaljord for Præsien til Dyr-

h6Iar.

— '29. April. Rentek. Skriv. ang. Mensaljord for

Sognepræsten tit Sélheimar og

Dyrhélar.
— 13. Mai. Rentek. Skriv. ang. Jordafgifterne

i Gullbringa Syssel.

— 13. Mai. Rentek. Skriv. ang. Jordafgifternes

Betaling af de kongelige Godser

i Skaptafells Sysseler.

— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Termin for

Indsendelse af General-Extrakt

af Jordebogskasse-Regnskabet.
— 9. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Indsættelse af

Leieqvilder paa Reynistad Klo-

sters Gods.

1838. 3. Juli. Gane. Skriv. ang. Overdragelse af

den halve Gaard Arnæs til

P I* 'L* S t G li. iX 1 d & t

1839. 17. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 4. Mai)

ang. Betaling af Jordafgifter i

Vester-Amtet efter den gamle

Evaluationsmaade.
— 31. August. Rentek. Skriv. ang. Trykning af

Blanquetter til Bygselbreve for

de kongelige Leilændinger i

Sonder-Amtet, m. v.

7. Septbr. Canc. Skriv. ang. Betalingen foi

Oversættelse af Akter og Do-

cumenter i Sager vedkommende

Klostergodserne.
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1840. 7. April. Canc. Skriv, angl nogle forrige

Laugarnæs Kirke tilhorende
Qvilder.

— 11. April. Rentek. Skriv. ang. Afgifterne af

Kirkjubæ Klostergods.
— 14. Juli. Canc. Skriv. ang. Degne-Afgiften af

Kirkjubæ Klosterkald.

— 25. Juli. Rentek. Skriv. ang. Betalingen af

Klosterpræsternes Salarium.
— 28. Juli. Canc. Skriv. ang. Diætpenge for

Sættedommere, samt Udredelse
af Omkostningerne i en bene-
ficeret Sag, afgjort ved Forlig.

— 22. August. Rentek. Skriv. ang. Bortsalg af

smaat Vrag.

Jordemodervæsenet, see Medicinalvæsenet.

J ur i S di etions-Forhold, see Embeder, Embedsmænd.

Justitskassen,

jevnf. Criminalvæsenet, Retterne m. v.

1837. 27. Juni. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af

Omkostningerne i beneficerede

Sager.

— 11, Novbr. Canc. Skriv. ang. Udredelsesmaa-

den af Omkostningerne i en

Retssag.

1838. 24. Januar. For. ang. Criminalvæsenet paa Is-

land (§ 11).

— 24. Januar. Reskr. ang. Indretning af et Fæng-
sel i Reykjavik, m. m.

1839. 20. April. Canc. Skriv. ang. Fængselsvæsenet

i Island.

23. April. . Canc. Skriv. ang. Amtmændenes
Myndighed i Henseende til For-

mildelse af Florstraf.

— 6. August. Canc. Skriv. ang. Lbn for Arrest-

forvareren i Reykjavik.

1840. 29. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 9. Mai)

ang. Sagefaldskassernes Hen-

læggelse til Justitskassen.

— 5. Septbr. Canc. 'skriv. ang. Recognition til

Justitskassen af Justitiarius i

Landsoverretten.
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Kirker, jevnf. Geistligheden.

1837. 28. April. Kgl. Resol (Rentek. Skriv. 27. Mai)

ang. Opfdrelse af en ny Kirke-

gaard og Lighus i Reykjavik.— 7. Juni. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken
paa Gunnarsholt.

— 10. Juni. Renlek. Skriv. ang. Forslag om
Nedlæggelse af Munkathveraa
Kirke.

— 13. Juni. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 7. Juni)

ang. Realisation af Hruna Kir-

kes unødvendige Inventarium.
— 24. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Andragende om

Fritagelse for Tilsvar for Helga-

fell Kirkes Inventariipenge.

1839. 23. Januar. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. April

1840) ang. Orgel til Domkirken
i Reykjavik, samt Døbefond af

Thorvaldsen.
— 20. April. Gane. Skriv. ang. Forslag om Salg

af fire Kongen tilhørende Kirker.

— 31. Decbr. Gane. Skriv. ang. Kongens og Kir-

kernes Ret til Vrag.

1840. 25. Febr. Gane. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835

til 1838.

— 7. April. Gane. Skriv. ang. nogle forrige Lau-

garnæs Kirke tilhørende Qvilder.

11. April. For. ang. Straffen for Tyveri ra. v.

(Kirketyveri § 7.)

— 18. April. Canc. Skriv. ang. Betaling af en

Kirkes Gjæld til en fratrædende

Beneficiarius.

— 18. April. Canc. Skriv. ang. Afbetaling af en

Kirkes Gjæld til en afddd Bene-

ficiarius's Bo.

— 2. Mai. Rentek. Skriv. ang. Spørgsmaalet
om Udvidelse til Island af nogle

almindelige Lovbud fra Aarene
1835 til 1838 (Plak. 1. Marts

1837).

— 17. Mai. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Udarbeidelse af historisk-kirke-

lig Statistik over Island.

— 20. Mai. Kgl. Resol. ang. Honorar for Udar-

beidelse af en Ghoralbog for

den islandske Kirkesang.
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1840. 21. Mai. Gane. Skriv. ang. Realisation af Alpta-

næs Kirkes Inventarium.
— 2. Juni. Canc. Skriv. ang. Sognebeboernes

Forpligtelse til at bekoste Lukke
for Kirkegaardene.

— 20. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Forslag om Ned-
læggelse af Asgard Kirke.

Kjbbstæder, jevnf. Handel og Skibsfart, Reykjavik.

1837. 21. Febr. Canc. Skriv. ang. Ansættelse af Han-
delsbetjente og Haandværks-
svende til Fattigbidrag.

— 28. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 27. Mai)

ang. Opforelse af en ny Kirke-

gaard og Lighus i Reykjavik.

— 17. Juni. Canc. Skriv. ang. Brandvæsenet i

Reykjavik, m. m.
— 2. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Grundene i Oe-

fjord Kjbbstad.

1838. 16. Januar. Canc. Skriv. ang. Approbation paa
Instrux for Borgerrepræsentant-
erne i Reykjavik.

— 24. Januar. Reskr. ang. Indretning af et Fængsel
i Reykjavik, m. m.

1839. 29. Mai. Plak. ang. Oprettelsen af en Byg-

nings- Commission i Reykjavik.

— 8. Juni. Canc. Skriv. ang. Udslettelse af Sb-

rullen ved Erhvervelse af Bor-

gerskab i Reykjavik.

— 28. Septbr. Canc. Skriv. ang. Brandforsikkring

for Kjbbstaden Reykjavik.

1840. 18. April. Rentek. Skriv. ang. Udstedelse af

Auctionsskjbde, samt Beregning

af Halvprocento-Afgiften m. v.

— 0. Juni. Kgl. Resol. ang. Forslag om Optagel-

sen af Reykjavik i de danske

Kjbbstæders Brandassurance.

Kongen, Kongehuset m. v.

1837. 9. Septbr. Canc. Circ. (Reskr. 7. Septbr.) ang.

Bon i Kirkerne for Kongen og

de kongelige Personer.

1839. 3. Decbr. Aabent Brev ang. Kong Christian den

Ottendes Tronbestigelse.

—- 3. Decbr. For. ang. Klokkernes Ringning m. v.

i Anledning af Kong Frederik

den Sjettes Dbd.
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1839. 3. Decbr. Anordning ang. Sorgedragten for

Kong Frederik den Sjelte.

— 7. Decbr. Gane. Circ. ang. Kirkebonnen for

det kongelige Hus.

-*r 11. Decbr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 9. Decbr.)

ang. det kongelige Navnetræk.
1840. 3. Januar. Canc. Plak. ang. Oprettelse af et

Stats -Sekretariat for Naades-
Sager.

— 19. Febr. Reskr. ang. Kongens og Dronningens
hoitidelige Kroning og Salving.

— 25. Marts. Patent ang. Bestallingers og Benaad-
ningsbreves Indsendelse til Con-

firmation.

— 26. Marts. Reskr. ang. Kong Christian den Ot-

tendes Tronbestigelse.

—
. 28. Marts. Canc. Kundg. ang. Indsendelse af

Cancellie-Expeditioner til Con-

firmation.

— 28. April. Bekjendtgjorelse fra Stiftamtm. ang.

Kong Christian den Ottendes

Tronbestigelse.

Kopper, see Medicinalvæsenet, Vaccination.

Landbovæsenet,

jevnf. Capitelstaxt, Jordegods-Administration, Matrikel,

Skatter og Afgifter, Tiende.

1837. 27. Mai. Canc. Skriv. ang. Godtgjorelse og

Gratification til en Præst for

Udflytning af en Gaards Byg-

ninger.

1838. II. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 28. April)

ang. Understottelse til Sonder-

Amtets oeconomiske Selskab.

—.. 16. Juni. Rentek. Skriv. ang. Sendelse af en

Tyr og en Qvie til Nordlandet.

— 28. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 29. Sept.)

ang. Understottelse til Vester-

Amtets oeconomiske Fond.

1839. 27. April. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Klittetagsfro til Dæmpning af

Sandflugt i Rangarvalla Syssel.

— 5. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Sysselmænds Di-

æter ved Udmaaling af Nybyg-

gersteder.
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1840. 18. Januar. Canc. Skriv. ang. Æderfugles Fred-

ning paa Island.

— 25. Januar. Rentek. Skriv. ang. Betaling til Sys-

selmanden for Udmaaling af

Nybyggersteder.
— 25. Juli. Landhusholdn. Selsk. Skriv. ang. An-

vendelsen af det Hansenske Le-

gat til Præmier for oeeonomiske
Forbedringer m. v.

Landfogden, see Embeder, Embedsmænd, Jordebogskas-

sen, Regnskabsvæsenet.

Landphysikus, see Medicinalvæsenet.

Landsoverr etten, see Retterne.

Laugmandstold, see Skatter og Afgifter.

Legater og Stiftelser,

jevnf. Fattigvæsenet, Fiskerie, Geistligheden, Hospitalerne,

Universitetet.

1837. 1. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Uddeling af

det Skulasonske Legat til is-

landske Studerende.
— 6. Mai. Rentek. Skriv. ang. Fremgangsmaaden

ved Ombytning af Obligationer

fra Sedler til Rede Sblv.

— 9. Decbr. Kgl. Confirmation paa JonSveinssons
Gavebrev til Valina Rep, til

Understøttelse for fattige Bbnder-

Enker eller Bbnder i Reppen.
— 15. Decbr. Kgl. Resol. ang. Afhændelse af nogle

Thorchilii Borneskole-Legat til-

hbrende Jorder.

29. Decbr. Kgl. Confirmation paa Provst Gutt-

orm Thorsteinssons Gavebrev

paa et Legatfond til Præmier

for almeennyttige Skrifter.

— 30. Decbr. Gane. Skriv. ang. Provst Guttorm

Thorsteinssons Fond til Præmier

for nyttige Skrifter.

1838. 30. Januar. Gane. Skriv. ang. Afhændelse af

noget af Thorchilii Legats Jorde-

gods.
— 31. Januar. Gavebrev af Provst Benedikt Vig-

fusson paa Jorden Utanverounes

til forældrelbse Bbrns Under-

holdning i Skagafjords Syssel.
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1838. 19. Mai. Gavebrev af J6n Sveinsson, hvorved
en Sum Penge bestemmes til

Understøttelse for Trængende
i Vallna Rep i Oefjords Syssel.

— 8. August. Kgl. Resol. ang. Afhændelse af Thor-

chilii Legats Jordeiendom Litla-

Hbfn.

— 11. August. Canc. Skriv. ang. aarlige Forklaringer

om nogle Legater.

— 14. August. Gane. Skriv. ang. Afhændelse af

Jorden Litla-Hofn fra Thorchilii

Legat.

— 18. August. Rentek. Skriv. ang. Rente-Afskrivning

paa Obligationer tilhorende of-

fentlige Stiftelser og Umyndige.
1839. 30. Januar. Kgl. Resol. ang. Afhændelse af en

Thorchilii Legat tilhorende Jord.

— 9. Febr. Canc. Skriv. ang. Afhændelse af en

af Thorchilii Legats Jorder.

— 7. Mai. Kgl. Confirmation paa Gavebrev af

Provst Benedikt Vigfusson paa
Jorden Utanverounes til for-

ældreløse Born.
— 14. Mai. Kgl. Confirm. paa Provst Benedikt

Vigfussons og Mustrues testa-

mentariske Disposition til For-

deel for Geistligheden.

— 24. August. Canc. Skriv. ang. Understøttelse af

den Erichsenske Collect til

Istandsættelse af en Præste-

gaard.

— 16. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Nedsættelse i Ren-

ten af de i den kgl. Kasse inde-

staaende Umyndiges og offent-

lige Stiftelsers Midler.

— 5. Novbr. Canc. Plak. ang. Nedsættelse af Ren-

ten af de i den kgl. Kasse inde-

staaende Midler.

30. Novbr. Canc. Circ. ang. Nedsættelse af Ren-

ten af Umyndiges og offentlige

Stiftelsers Midler.

1840. 30. Mai. Canc. Skriv. ang. Salg af Legat-

Jorden Fjardarhorn i Stranda

Syssel.

—- 24. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 1. Aug.)

ang. Approbation paa Regulativ

for et Fond til Fiskeres Efter-
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ladte i Reykjavik og nærliggende

Egne.

1840. 24. Juni. Reglem. for Fondet til Fiskeres Efter-

ladte (S. 660—662).
— 7. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Uddelingen af

det Skulasonske Legat.

— 25. Juli. Landhusholdn. Selsk. Skriv. ang. An-
vendelsen af det Hansenske Le-

gat til Præmier for oeconomiske
Forbedringer, m. v.

Literatur, see Bbger, Bogtrykkene m. v.

Lods væsenet, see Handel og Skibsfart.

Lovgivning, jevnf. Althinget, Provindsialstænder.

1837. 9. Mai. Gane. Skriv. ang. en paatænkt For-

andring i Lovgivningen om Hævd

og Præscription.

1838. 24. Januar. For. ang. Criminalvæsenet paa Is-

land.

— 81. Marts. Kgl. Resol. ang. Qvarantaine-Forord-

ningerne med Hensyn til Island.

22. August. Kgl. Resol. ang. en raadgivende For-

samling af Embedsmænd i Is-

land.

— 22. Septbr. Gane. Skriv. ang. Revision af den

islandske Landslov J6nsb6k.

— 2. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1833.

1839. 2. April. Canc. Skriv. ang. SpOrgsmaalet om

Udvidelse til Island af nogle

almindelige Lovbud fra 1834.

— 9. April. Gane. Skriv. ang. Udvidelse af al-

almindelige Anordninger fra

1835 til 1838.

— 26. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Lovgivningen om

Hævd og Præskription.

— 19. Novbr. Gane. Skriv. ang. hvorvidt de danske

Politielove skulle gjelde i Island.

1840. 25. Febr. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om

Udvidelse til Island af _Anord-

ninaer fra Aarene 18J0U1 i»^s.

— 11. April. For. ang. Straffen for Tyven, Re-

drageri, Falsk o. s. v.

_ 15. April. For. ang. Straffen for falsk Vidnes-

byrd og anden Meneed m. M.
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1840. 2. Mai. Renlek. Skriv. ang. Sporgsmaalet
om Udvidelse til Island af nogle

almindelige Lovbud fra Aarene
1835 til 1838.

— 20. Mai. Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af Al-

thinget som en særegen Lands-
repræsentation for Island.

— 20. Juni. Canc. Skriv. ang. en særlig raad-

givende Forsamling for Island.

— 8. Juli. For. for Danm., ang. det offentlige

Kasse- og Regnskabsvæsen.

Læger, see Medicinalvæsenet.

Løsagtighed, jevnf. Criminalvæsenet.

1838. 24. Januar. For. ang. Criminalvæsenet paa Is-

land (§ 11. 12).— 10. Febr. Univ. Dir. Skriv. ang. Opreisning for

en Skole-Discipel.

1839. 23. April. Canc. Skriv. ang. Amtmændenes
Myndighed i Henseende til For-

mildelse af Horstraf.

— 6. Decbr. Plak. ang. Alimentationsbidrag til

uægte Bbrn.

1840. 25. April. Canc. Skriv. ang. Leiermaals- For-

seelser og deres Eftergivelse.

— 22. Juni. Reskr. ang. Formildelse af Straf for

Bigamie.
— 11. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne at

Ostifternes Stænderforsamling i

1838 (Plak. 6. Decbr. 1839).

Losemænd.

1840. 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Politilovgivningen

m. v.
1

Maal og Vægt.

1839. 20. August. Kgl. Resol. ang. Forandringer i d ei

danske Vægtsystem.

1840. 11. April. For. ang. Straffen for Tyveri, Be-

drageri, Falsk o. s. v. (§
47:

Falsk Maal og Vægt m. M.).

Matrikel.

1838. 20. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Ommatrikulering

af nogle Jorder paa Alptanes.
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Medaille.

1 840. 1 2. Juli. Kg]. Resol. (Rentek. Skriv. 3 1 . Oktbr.)

ang. Forandring ved den is-

landske Fortjenst-Medaille.

Medicinalvæsenet, jevnf. Politievæsenet, Vaccination.

1837. 22. Marts. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 4. April)

ang. Bestemmelse om Politie-

betjentes og Jordemodres An-
tagelse og Entledigelse i Island.

— 22. Juli. Rentek. Skriv. ang. Betaling for Op-
lærelsen af en Jordemoder fra

Island.

— 15. Decbr. Kgl. Resol. ang. Lonningsforholdet
for eu Læge i Hunavatns Syssel

1838. 2. Januar. Canc. Skriv. ang. Ansættelse af en
Læge i Hunavatns Syssel.

— 30. Januar. Plak. ang. en forenet medicinsk-

chirurgisk Examen ved Kjoben-

havns Universitet, m. m.
— 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Forslag om en

Central-Regjering i Island.

— 20. Mai. Bevilling til Oprettelse af et Apo-
thek i Stykkesholm.

— 26. Mai. Canc. Skriv. ang. Oprettelsen af el

Apothek t Stykkesholm.
— 20. Juni. Plak. ang. Ophævelse af ældre Lov-

bud om Forebyggelsesmidler

mod Bornekopper og Mæslinger.

— 2. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Forbud mod uex-

aminerede Lægers Praxis i Is-

land.
— 2. Oktbr. Canc. Skriv. ang. samme.

1839. 23. Febr. Canc. Skriv. éng. chirurgiske Can-

didaters Fritagelse for at lose

Testimonium publicum.
— 5. Marts. Univ. Dir. Skriv. ang. Spbrgsmaalet

om Adgang for en chirurgisk

Candidat til medicinsk Examen.
— 27. Marts. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 13. April)

ang. Fattigmedicin til Lægen i

Hunavatns Syssel.

— 20. April. Rentek. Skriv. ang. Begunstigelse

for Apothekeren i Stykkesholm.

— 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Ansættelse for en

Distriktslæge paa Vestmann-

6erne.
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1839. 11. Mai. Canc. Skriv. ang. Indskjærpelse af

Lægernes Pligter ved legale

Obductioner.

4. Septbr. Kg). Resol. (Canc. Skriv. 14. Septbr.)

ang. Lbn for en Distriktslæge

i Arnæs Syssel.

— 21. Septbr. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 5. Oktbr.)

ang. vedkommende Distriktslæ-

ges Bopæl i Stykkesholm, m. m.
— 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Refusion af Vac-

cinations-Omkostninger fra Re-

partitionsfondet.

— 28. Decbr. Forordn, ang. Indforeisen af en ny

Pharmacopoea Danica.

1840. 21. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forslag til Re-

form af Hospitalerne i Island.

— 28. Marts. Canc. Skriv. ang. Beskikkelse af

Jordembdre i Reykjavik, og
deres Lbn.

— 11. April. Bevilling til Gjenoprettelse af et

Apothek paa Handelsstedet Oe-
fjord (Akureyri).

— 17. April. Kgl. Resol. ang. videnskabelig Un-
derstbttelse for Distriktslæge

Haalland paa Vestmannberne.
— 30. Juni. Canc. Plak. ang. Bestemmelsen af

Taxt for Medikamenter.
— 14. Juli. Canc. Skriv. ang. Degne-Afgiften af

Kirkjubæ Klosterkald.

— 18. Juli. Canc. Skriv. ang. Landphysici Visi-

tatsreiser til Apothekerne.
— 25. August. Canc. Skriv.

.
ang. Indberetninger

om Dbdfbdte m. v.

— 25. August. Canc. Skriv. ang. de aarlige Tabel-

ler over Fbdte og Dbda.
— 15. Decbr. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

til Forebyggelse af Bbrnesyg-

dom paa Vestmannberne.
i

Mineraller.

1839. 30. April. Rentek. Skriv. ang. Andragende fra

en engelsk Forening om at fore-

tage Undersbgelser efter Svovl

o. s. v. i Island.

— 14. Mai. Kgl. Resol. ang. Foretagelse af en

videnskabelig Reise til Island,
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til Undersogelse af Svovlmi-

nerne o. s. v.

1839. 30. Mai. Rentek. Skriv. ang. Undersbgelser

fra England efter Svovl og flere

Jordprodukter i Island.

Myntvæsenet, see Pengevæsenet.

Nybyggere, jevnf. Landbovæsenet.

1839 5. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Sysselmænds Di-

æter ved Udmaaling af Nybyg-

gersteder.

1840 25. Januar. Rentek. Skriv. ang. Retaling til Sys-

selmanden for Udmaaling at

Nybyggersteder.

Obligationer, see Jordebogskassen.

Oeconomie, oeconomisk Selskab, see Landbovæsenet,

Sondei-Amtets oeconomiske Selskab, Vester-Amtets

oeconomiske Fond.

Pantevæ senet, see Skjede og Pantevæsenet.

I

Pas, Pasgebyrer, Pasvæsen, see Stspas.

Pengevæsenet.

1837. 10. Juni. Rentek. Skriv. ang. Ombytning af

Dansk Courant Skrilemynt.

— 22. Juli. Rentek. Skriv. ang. fremmede gamle

Mynter.
, .

1839. 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Depos.tioner i Jor-

boaskassen i Island, m. v

— 18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Bestemmelser

om Depositioner af Penge i den

islandske Jordebogskasse.

1840. 11. April. For. ang. Straffen for Tyven, Be-

drageri, Falsk, o. s. v. (§
70-74).

— 12. Septbr. Finants-Deput. Bekjendtg. ang. et

forandret Præg paa Species.

Politievæsenet,

jevnf. Medicinalvæsenet, Retterne.

1837. 25. Febr. Canc. Plak. ang. Bekjendtgj«relse

af en kongelig Resolution (4.

Oktbr. 1 799) om adskillige Punk-

ter, vedkommende For. om

Trykkefrihedens Grændser.
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1837. 22. Marts. Kg). Resol. (Canc. Skriv. 4. April)

ang. Bestemmelser om Politie-

betjentes og Jordemodres An-
tagelse og Entledigelse ilsland.

— 1. Novbr. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
om Trykkefrihedens Grændser.

1838. 24. Januar. For. ang. Criminalvæsenet paa Is-

land (§ 2).— 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Qvaranlaine- For-

ordningerne med Hensyn til

Island.

— 20. Juni. Plak. ang. Ophævelse af ældre Lov-

bud om Forebyggelsesmidler

mod Bornekopper og Mæslinger.
— 20. Septbr. Reglement for Pasgebyrer og andre

Omkostninger til Qvarantaine-

væsenet i Danmark og Hertug-

dommene.
1839. 9. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835

til 1838 (Plak. 25. Febr. og

U Novbr. 1837.)
— 19. Novbr. Canc. Skriv. ang. hvorvidt de dan-

ske Politielove skulle gjelde i

Island.

1840. 18. Januar. Canc. Skriv. ang. Æderfugles Fred-

ning paa Island.

— 25. Febr. Reskr. (til Stiftamtm. og Amtmænd.)
ang. en almindelig Folketæl-

ling i Landet.

— 25. Febr. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835

til 1838 (Plak. 25. Febr. og 1.

Novbr. 1837).

— 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Politielovgivningen

— 2. Mai. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet

om Udvidelse til Island af nogle

almindelige Lovbud fra Aarene

1835 til 1838 (Plak. 1. Novbr.

og Canc. Plak. 25. Febr. 1837).

— 13. Juni. Canc. Skriv. ang. Uniformer for Poli-

tiebetjentene i Reykjavik.

Postvæsenet.

1837. 22. April. Rentek. Skriv. ang. Oprettelsen af en

Postforbindelse mellem Skapta-

fells og Mula-Sysselerne.
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1837. 6. Mai. Rentck. Skriv. ang. Bevilgelse af

Porlofrihed med Posterne for

Maanedskriftet Sunnanpéstur.
— 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. Postgaugen i

Oster- Amtet.
— 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. Postgangen over

Hunavatns Syssel.

— 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. indretning af

Postgangen i Vester-Amiet.

1839. 7. Mai. Kgl. Resol. ang. Bevilgelse af Laan
til et islandsk Selskab for Til-

vejebringelsen af en bedre Com-
munication mellem Island og
Kjobenhavn.

— 18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Bevilling af Laan
til el islandsk Interessentskab

for Communicationens Forbe-

dring mellem Island og Khavn.
— 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Postskibets Be-

fragtning til et Interessentskab.

1840. 11. April. For. ang. Straffen for Tyveri o. s. v.

(Posttyveri § 9).

— 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. Postgangen mel-

lem Sonder- og Oster-Amtet.

— 15. August. Rentek. Skriv. ang. Oprettelsen af

Postgang i Norder-Syssel.

Privat-Di missioner, see Skolen, Universitetet.

Program, see Skolen og Skolevæsenet.

Provindsialstænderne, jevnf. Althinget.

1837. 12. April. Rentek. Plak. ang. Repartition af de

til Provindsialstændernes For-

samling forskudsviis udbetalte

Summer.
1838. 4. August. Patent ang. Sammenkaldelsen af

Ostifternes Stænderforsamling.

— 22. August. Kgl. Resol. ang. en raadgivende

Forsamling af Embedsmænd i

Island.— 22. August. Reskr. til Stiftamtm. og Fl. at sam-

mentræde i en raadgivende

Commission om Landets An-

liggen der.
— 11. Septbr. Gane. Skriv. ang. en raadgivende

Forsamling af Embedsmænd i

Reykjavik.

XL li. 48



*54 Register

1838. 19. Seplbr. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

Ostifternes Provindsialstænder-

Forsamling i den forste Session.

1839. 6. April. Gane. Skriv. ang. Suppleanter til

den islandske Forsamling af

Embedsmænd.
— 14. August. Rentek. Plak. ang. Repartition af de

til Ostifternes Stænderforsam-
ling i Aaret 1838 forskudsviis

udbetalte Summer.
1840. 21. Januar. Gane. Skriv. ang. Islands Repræsen-

tation i de danske Stænder-
forsamlinger.

— 7. Marts. Rentek. Skriv. ang. Bekostningerne

ved Islands Repræsentation i

de danske Stænderforsamlinger.
— 9. Marts. Patent ang. Sammenkaldelse af

Ostifternes Stænderforsamling.
— 9. Marts. Kgl. Bekjendtg. ang. Beregning af

Valgperioden til Provindsial-

stænderne.
— 15. April. Kgl. Resol. ang. Udredelse af de til For-

samlingen af islandske Embeds-
mænd i Reykjavik medgaaede
Omkostninger, samt Trykningen
af sammes Forhandlinger.

— 25. April. Gane. Skriv. ang. Udgifterne ved
Forsamlingen og Trykningen af

dens Forhandlinger.
— 25. April. Canc. Skriv. ang. Udgifter ved For-

samlingen af islandske Embeds-
mænd i Reykjavik.

— 20. Juni. Gane. Skriv. ang. en særlig raad-

givende Forsamling for Island.

—
. 11. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne af

Ostifternes Stænderforsamling i

1838.

— 1. August. Rentek. Skriv. ang. Ligningen af

Reise- Omkostninger for Med-
lemmer af den islandske For-

samling af Embedsmænd.
— 28. August. Patent ang. Valg af Deputerede til

de danske Ostifters Stænder-
forsamling.

— 17. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Trykning af For-

handlingerne i Forsamlingen af

islandske Embedsmænd.
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Præmier, jevnf. Medaille.

1840. '25. Juli. Landhusholdn. Selsk. Skriv. ang.

Anvendelsen af det Hansenske
Legat til Præmier for oecono-
miske Forbedringer m. v.

Præste-Enker, see Geistligheden.

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, see Geistligheden.

Præscription, see Lovgivning.

dvarantaine, see Medicinalvæsenet, Politievæsenet.

0, V i 1 der, see Jordegods-Administration, Tiende.

Regnskabsvæsenet,
jevnf. Jordebogs -Administration, Jordebogskassen,

Repartitionsfond.

1837. 4. Juli. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens

Control med Landfogdens Regn-
skabsvæsen.

— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Termin for Ind-

sendelse af General-Extract af

Jordebogskasse-Regnskabet.

1839. 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Depositioner i Jor-

debogskassen i Island m. v.

— 16. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Nedsættelse i Ren-

ten af de i den kongelige Kasse

indestaaende Umyndiges og of-

fentlige Stiftelsers Midler.

— 5. Novbr. Gane. Plak. ang. Nedsættelse af Ren-

ten af de i den kongelige Kasse

indestaaende Midler.

1840. 8. Juli. For. for Danm. ang. det offentlige

Kasse og Regnskabsvæsen.
— 8. Juli. For. for Danm. ang. Amtstue-Oppe-

bbrselerne m. v.

— 8. Juli. For. ang. det under det Danske

Cancellie horende Kasse og

Regnskabsvæsen.

Reiser i Island.

1839. 14. Mai. Kgl. Resol. ang Foretagelse af en

videnskabelig Reise til Island,

til Undersbgelse af Svovlmi-

nerne o. s. v.

48*
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1839. 17. Mai. Instruction for de til Undersdgelser

i Island udsendte Videnskabs-

mænd.

Repartitions fond, jevnf. Retterne, Skatter og Afgifter.

1837. 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udredelsen af

Tryknings-Omkostninger for Ca-

pitelstaxten af Amlsrepartitions-

fondet.

— 27. Juni. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af

Omkostningerne i beneficerede

Sager.
— 22. Juli. Rentek. Skriv. ang. Betaling for Op-

læreisen af en Jordemoder fra

Island.

1838. 24; Januar. For. ang. Crimminalvæsenet paa Is-

land (§ 17).

— 12. Juni. Gane. Skriv. ang. Godtgjorelse af

Proces-Omkostninger i en Sag
om Præstekalds Rettigheder.

1839. 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Refusion af Vac-

cinations-Omkostninger fra Re-

partitionsfondet.

1840. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Understøttelse til

en Commune af Amtets Re-

partitionsfond^

— 7. Marts. Rentek. Skriv. ang. Bekostningerne

ved Islands Repræsentation i de
'

danske Stænderforsamlinger.
— 18. Juli. Rentek. Skriv. ang. Tryknings-Om-

kostninger af Vaccinations-At-

tester.

— 28. Juli. Gane. Skriv, ang Diætpenge for

Sættedommere, samt Udredelse

af Omkostningerne i en bene-

ficeret Sag, afgjort ved Forlig.

— 1. August. Rentek. Skriv. ang. Ligningen af
|

Reise- Omkostninger for Med-
lemmer af den islandske For-

samling af Embedsmænd.

Retterne, Retsvæsenet og Rettergangsmaaden,
jevTif* Embeder, Embedsmænd, Sportelvæsenet.

1837. 29. April. Gane. Skriv. ang. Udfærdigelsen af

Domsakter ved Landsoverretten.

•
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1837. 2. Mai.

— 9. Mai.

— 27. Juni.

15. Juli.

3. Oktbr

17. Oktbr.

1. Novbr.

11. Novbr.

1838. 24. Januar.
— 27. Febr.

0. Marts.

24. Marts.

22. Mai.

9. Juni.

12. Juni.

31. Juli.

17. Novbr.

20. Novbr.

Canc. Skriv. ang. Udredelse af Om-
kostningerne i offentlige Sager.

Canc. Skriv. ang. Beneficia pau-
pertatis.

Gane. Skriv. ang. Udredelsen af

Omkostningerne i beneficerede
Sager.

Canc. Skriv. ang. Godtgjorelse for

constituerede Assessorer i

Landsoverretten.

Canc. Skriv. ang. Delingen af de
for Retsakters Oversættelser be-

stemte Beldb ved Landsover-
retten i Island.

Canc. Skriv. ang. Beskikkelse af

Sagfbrere for Overretten.

Reskr. til Sliftamtm. ang. Bemyn-
digelse for ham til at bevilge

fri Proces for Overretten.

Gane. Skriv. ang. Udredelsesmaa-
den af Omkostningerne i en

Retssag.

For. ang Criminalvæsenet paa Island.

Canc. Skriv. ang. Stiftamtets Myn-
dighed med Hensyn til Lands-

overretten, samt om Assesso-

rernes Habilitet til at fore Sager.

Canc. Skriv. ang. Forholdet mellem
Justits- Sekrelairen og Justiti-

arius i den islandske Lands-

overret.

Canc. Skriv. ang. Forslag om en
Central-Regjering i Island.

Canc Skriv. ang. Skriverlonnen ved
den islandske Landsoverretm.m.

Canc. Skriv. ang. Udredelsen af visse

Udgifter i offentlige Sager.

Canc. Skriv. ang. Godtgjorelse af

Proces-Omkostninger i en Sag

om Præstekalds Rettigheder.

Canc. Skriv. ang. Forholdene ved

den islandske Landsoverret.

Canc. Skriv, ang Indlemmelse af

dissentierende Vota i Over-

rets-Akter.

Canc. Skriv. ang. Forholdene ved

den islandske Landsoverret.
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1840. 24. Marts.

— 28. Marts.

- 15. April.

— 28. Juli.

1839. 7. Scptbr. Canc. Skriv. ang. Betalingen for

Oversættelse af Akter og Docu-
menter i Sager vedkommende
Klostergodserne.

Gane. Skriv. ang. Politilovgivningen

m. v.

Gane. Skriv. ang. Fortolkning af en
Bestemmelse i Sportel-Reglem.

For. ang. Straffen for falsk Vidnes-

byrd og anden Meneed, m. v.

Canc. Skriv. ang. Diætpenge for

Sættedommere, samt Udredelse
af Omkostningerne i en bene-
ficeret Sag, afgjort ved Forlig.

— 5, Septbr. Gane. Skriv. ang. Recognition til

Justitskassen af Justitiarius i

Landsoverretten.
— 22. Septbr. Gane. Skriv. ang. Omkostninger paa

Delinquenters Transport.

— 10. Decbr. For. ang. nodvendig Appel i crimi-

nelle Sager.

Reykjavik, jevnf. Capitelstaxt, KjObstæder.

1837. 28. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 27. Mai)

ang. Opfbrelse af en ny Kirke-

gaard og Lighus i Reykjavik.

— 0. Mai. Kgl. Resol. ang. Bestemmelse om
Gage for en constitueret By-

foged i Reykjavik.

— 17. Juni. Gane Skriv. ang. Brandvæsenet i

Reykjavik, m. m.
— 1. Juli. Canc. Skriv. ang. Tomthusmænd

og Strandsiddere i Reykjavik I

By og Seltjarnarnæs Rep.

1838. 16. Januar. Canc. Skriv. ang. Approbation paa
lnstrux. for Borgerrepræsen-

tanterne i Reykjavik.

— 24. Januar. Reskr. ang. Indretning af et Fængsel
i Reykjavik, m. in.

1839. 23. Januar. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. April)

ang. Orgel til Domkirken i

Reykjavik, samt Dobefont af

Thorvaldsen.
-— 20. April. Canc. Skriv. ang. Fængselsvæsenet

i Island.

—- 29. Mai. Plak. ang. Oprettelsen af en Byg-

nings-Commission i Reykjavik.
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1839. 8. Juni. Gane. Skriv. ang. Udslettelse af

Sorullen ved Erhvervelse af

Borgerskab i Reykjavik.
— (). August. Gane. Skriv. ang. Lbn for Arrest-

forvareren i Reykjavik.
— 28. Septbr. Canc. Skriv. ang. Brandforsikkring

for Kjbbstaden Reykjavik.
— 19. Novbr. Canc. Skriv. ang. hvorvidt de

danske Politielove skulle gjelde

i Island.

1840. 28. Marts. Canc. Skriv. ang. Beskikkelse af

Jordemodre i Reykjavik, og
deres Lbn.

— 11. April. Rentek. Skriv. ang. Procento-Skat

af Land- og Byfoged-Embedet
i Reykjavik.

— 18. April. Rentek. Skriv. ang. Udstedelse af

Auctions-Skjbde, samt Bereg-

ning af Halvprocento- Afgiften

m. v.

— 21. Mai. Gane. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Skolens Reorganisation og Flyt-

ning til Reykjavik.

— 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Forslag om Op-
tagelsen af Reykjavik i de

danske Kjbbslæders Brandas-

surance.
— 13. Juni. Canc. Skriv. ang. Uniformer for

Politiebetjentene i Reykjavik.

— 20. Juni. Canc. Skriv. ang. Udkast til en An-
ordning om Reykjavik Byes

oeconomiske Forhold og Be-

styrelse.

— 24. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. I. August)

ang. Approbation paa Regula-

tiv for et Fond til Fiskeres

Efterladte i Reykjavik og nær-

liggende Egne.

— — — Reeulallv for Fondet til Fiskeres
°

Efterladte (S. (560— 6fi2).

— 11. Juli. Kgl. Bekjendtg. ang. Resultaterne

af Ostifternes Stænderforsam-

ling i 1838 (Plak. 29. Mai 1839).

— 15. August. Admir. Coll. Skriv. ang. Udarbejd-

else af Lodsreglement for-

Reykjaviks og Hafnarfjords Lod-

serier.
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1840. 22. Septbr. Gane. Skriv. ang. Bestyrelsen af

Reykjavik Byes Anliggender.

Sagefaldskasser.

1838. 24. Januar. For. ang. Criininalvæsenet paa Is-

land (§ 17).

1840. 29. April. Kgl. Resol. (Renlek. Skriv. 9. Mai)

ang. Sagefaldskassernes Hen-
læggelse til Justitskassen.

Sandflugt, see Landbovæsenet.

Schemata, see Statistik, Vaccination.

Skatter og Afgifter,

jevnf. Capitelstaxt, Jordegods -Administration, Sportelvæsen,
Sopas, Tiende.

1838. 6. Febr. Gane. Skriv. ang. Forslag om for-

andret Opkrævning af Laug-
mandslolden.

— 7. Febr. Kgl. Resol. ang Andragende om
Eftergivelse af den directe Ud-
forsels-Afgift fra Island.

— 1. Mai. For. ang. Told- og Skibs-Afgifterne

i Danmark.
— 1. Mai. Told-Forordning for Hertugdømmerne

Slesvig og Holsteen.

— 6. Oktbr. Rentek. Circ. ang. Beregning af

Salair for Executores Testa-

'&\*?*VJ'
: > noenti. * .'

..

: -:\-

— 3, Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tienden af

forr. Skalholt Bispestols Jorder.

— 10. Novbr. Gane. Skriv. ang. Halvprocento-Af-

giften ved Salg af et Handels-

sted paa Vestmannoerne m. m.
— 15. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Halvprocent Afgiften ved Salg

af et Handelssted.

— 31. Decbr. Gen. Toldk. Gire. ang. Toldafgifter

af islandske Varer, m. m.

1839. 23. Febr. Gen. Toldk. Skriv. ang. Tilkjobs-

Afgift af Skibe.

— 16. Marts. Rentek. Skriv. ang. Andragende
om Fritagelse for Tilkjobs-Af-

gift af Skibe.
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1840. 11. April. Rentek. Skriv. ang. Procenio-Skat

af Land- og Byfoged-EmbedeU
i Reykjavik.

— 12. Mai. Canc. Skriv. ang. Tiende og Gjaf-

told af Qvilderne paa de for-

rige Skalholt Bispestol tilhø-

rende Jorder.

— 15. August. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Skatten i Island.

— 15. August. Rentek. Skriv. ang. Kongetienden
i Oefjords Syssel.

— 5. Septbr. Canc. Skriv. ang. Recognition til

Skifteforvalteren |i visse Til-

>«/ . fælde.

Skibsfart, see Handel og Skibsfart.

Skiftevæsenet , see Arv og Skifte.

Skilsmisse, see Ægteskab.

Skjode og Pantevæsenet.

1839. 19. Novbr. Canc. Circ. ang. Bevaring af Proto-

koller og Documenter.

Skolen og Skolevæsenet.

1837. 8. April. Univ. Direct. Skriv. ang. Bevilling

til tvende Disciples Optagelse
i Bessastad Skole.

— 17. Juni. Univ. Direct. Skriv. ang. Lbnnen
for Oeconomus ved Bessastad

Skole.

— 18. August. Kgl. Resol. ang. Bestemmelser med
Hensyn til Privat-Dimissioner i

Island.

1838. 10. Febr. Univ. Dir. Skriv. ang. Opreisning

for en Skole-Discipel.

— 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Forslag om en

Central-Regjering i Island.

— 10. April.fi Univ. Dir. Skriv. ang. Bessastad

Skoles Reorganisation.

— 28. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Anbringelse

af en islandsk Discipel i danske

Skoler.

— 3. Novbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Bestemmelser

om Privatistpenge af Privatdi-

mitterede fra Island.
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1839. 6. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Alders-Bevil-

ling for en Skole-Discipel.

— 6. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldersbevil-

ling for en skolesogende Dis-

— 14. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Programmers J
Udgivelse og disses Indhold. '

— 1(>. Novbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Format og
Typer for Skoleprogrammerne.

— 16. Novbr. Univ. Dir. Gire. ang. Indsendelse

af Fortegnelse over ældre
Documenter i Skolernes Ar-

1840. 11. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Alders-Be-

villing for en skolesogende 1

Discipel.

— 11, April. Univ. Dir. Skriv. ang. Andragende
om Aldersbevilling til Optagelse
i Skolen.

— 21. Mai. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Skolens Reorganisation og Flyt-

ning til Reykjavik.

— 23. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Optagelsen af

en islandsk Skolediscipel i

danske Skoler.

— 25. Juli. Rentek. Skriv. ang. Planen til Bessa- II
stad Skoles Reorganisation og
om Skolens Pengestatus.

— 15. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Afholdelsen af II
den aarlige Skolehbitidelighed

paa Bessastad.
<

Sportelvæsenet.

1838. 3. Febr. Rentek. Skriv, ang, Paategning af

Gebyr paa viserede Sopasser. j

— 1. Mai. For. ang. Told- og Skibs-Afgifter i

*

Danmark. 9,1
— 1. Mai. Toldforordning for Hertugdommerne

Slesvig og Holsteen.

— 9. Juni. Canc. Skriv. ang. Udredelsen af
J

visse Udgifter i offentlige Sager.

— 22. Septbr. Rentek. Gire. ang. Beregningen af

Sportler for Sopassers Visering. I

1839. 19. Januar. Rentek. Skriv. ang. Sporlier for

Paategning af Skibspapirer.

— 16. April. Canc. Skriv. ang. Beregningen af
(

Auktions-Salair m. v.
-i
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1839. 5. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Sysselmænds
Diæter ved Udmaaling af Ny-

byggersteder.

1840. 28. Marts. Canc. Skriv. ang. Fortolkning af en

Bestemmelse i Sportel -Regle-

^ mentet.
— 23, Mai. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Sportler for Paategning af et

Handels-Skibs Papirer.

— 5. Septbr. Gane. Skriv. ang. Recognition til

Skifteforvalteren i visse Til-

fælde.

i Statistik, jevnf. Capitelstaxt.

1837. 31. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Schemata til Ta-

beller over Ægteviede, FGdte

og Dbde.

1838. 11. Septbr. Canc. Skriv. ang. Oversendelse af

Exemplarer af Circulaire om
schematiske Tabeller over Co-

pulerede, Fodte og Dode.

1840. 25. Febr. Reskr. ((il Stiftamtm. og Amtmænd.)
ang. en almindelig Folketælling

ft i Island.

— 25. Febr. Reskr. (til Biskoppen) ang. Iværk-

sættelsen af en almindelig Fol-

[ I kelælling.

— 19. Marts. Commiss. for stat. Tabelværks Skriv.

(til Biskoppen) ang. Regler og

l Schemata for en almindelig Fol-

ketælling i Island.

—- 19. Marts. Commiss. for stat. Tabelværks Skriv.

(til Stiftamtm.) ang. en almin-

^< delig Folketælling paa Island.

— 19. Maris. Commiss. for stat. Tabelværks Skriv.

(til Amtmændene) ang. den
almindelige Folketælling paa Is-

land.

1. April. Kgl. Resol. ang. nye tabellariske

Indberetninger om den island-

j
ske Handel.

— 17. Mai. Kgl. Resol. ang. Understottelse til

Udarbeidelse af historisk -kir-

kelig Statistik over Island.

25. August. Canc. Circ. ang. Indberetninger om
Dbdfodte, m. v.

-1
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1840. 25. August. Canc. Circ. ang. de aarlige Tabel-

ler over Fbdte og Dbde.

Stiftelser, see Legater og Stiftelser.

Strandinger, see Vrag.

Strandrettigheder, see Vrag.

Strandsiddere, see Fattigvæsenet.

Svovel.

1839. 30. April. Rentek. Skriv. ang. Andragende
fra en engelsk Forening om at

foretage Undersbgelse efter

Svovl o. s. v. i Island.

— 14. Mai. Kgl. Resol. ang. Foretagelse af en
videnskabelig Reise til Island,

til Undersbgelse af Svovlmi-

nerne o. s. v.

Sysseler, Sysselmænd, see Embeder, Embedsmænd, m. v.

Sonder-Amtets oeconomiske Selskab.

1838. 11. April. Kgl. Resoi. (Rentek. Skriv. 28. April)

ang. Underslbttelse til Sbnder-
Amlets oeconomiske Selskab.

Sbpas, jevnf. Handel og Skibsfart.

1837. 11. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udstedelse af de

til Erhvervelse af islandske Sb-

passer nbdvendige Attester.

1838. 3. Febr. Rentek. Skriv. ang. Paategning af

Gebyr paa viserede Sbpasse.

— 22. Septbr. Rentek. Gire. ang. Beregningen af

Sportler for Sbpassers Visering.

1840. 1. Juli. Plak. for Danm., ang. Fritagelse for

Pligten til at lbse algiersk Sbpas.

— 1. August. Canc. Skriv. ang. Legitimation for

Skibe til Erhvervelse af islandsk

Sbpas.
— 24. Oktbr. Toldk. Skriv. ang. Erhvervelse af

algiersk Sbpas (S. 705 Anm.).

— 19. Novbr. Gane. Skriv. ang. de fornbdne Le-

gitimationer for at erholde al-

giersk Sbpas.



Register. 765

Testamenter, jevnf. Arv og Skifte.

1838. 24. Marts. Gane. Skriv. ang. nogle Punkter med
Hensyn til Udfærdigelsen af Be-

villinger.

— 6. Oktbr. Rentek. Circ. ang. Beregning af Sa-

lair for Executores Testaraenti.

1839. 14. Mai. Kgl. Confirmation paa Provst Bene-
dikt Vigfussons og Hustrues

testamentariske Disposition til

Fordeel for Geistligheden.

Testimonium publicum, see Universitetet.

Thorchilii Legat, see Legater og Stiftelser, Skolen, Skole-

væsenet.
;

Tiende, jevnf. Skatter og Afgifter.

1838. 4. August. Canc. Skriv, ang Beregning af Tiende
af Jorden Næs ved Selljorn.

— 26. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 29. Septbr.)

ang Regulering af Sysselernes

Forpagtnings-Afgifter.

— 20. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Ommatrikulering

af nogle Jorder paa Alptanes.

— 3. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tienden af forrige

Skalholt Bispestols Jorder.

1840. 12. Mai. Canc. Skriv. ang. Tiende og Gjaf-

told af Qvilderne paa de forrige

Skalholt Bispestol tilhorende

Jorder.

— 15. August. Rentek. Skriv. ang. Kongetienden i

Oefjords Syssel.

— 20. Oktbr. Canc. Skriv. ang. verdslige Embeds-
mænds Tiendepligt.

Told, see Handel og Skibsfart, Skatter og Afgifter.

Tomthusmænd, see Fattigvæsenet.

Traktater.

1838. 2. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1833

(Plak. 2. Februar, 5. Febr. og

12. Marts 1833).

1839. 5. Febr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 23. Januar)

ang. Ophævelse af Afdragsret

med Brasilien.
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1839. 2. April. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Lovbud fra 1834

(Plak. 18. April og 23. Septbr.).

— 9. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835

til 1838 (Plak. 17. Juni 1836).

— 23. Juli. Canc. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse med Republiken Ve-
nezuela.

1840. 20. Febr. Canc. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og
Frankfurt am Main.

— 14. Oktbr. Declaration ang. Danske og Lybekske
Skibes Behandling i degjensidige

Havne.

Tyende.

1837. 29. April. Canc. Skriv. ang. Forældres Ret til

Disposition som Lon for et Barns

Tjeneste.

Tyverie, see Criminalvæsenet.

Umyndige, jevnf. Arv og Skifte, Legater og Stiftelser.

1837. 6. Mai. Rentek. Skriv. ang. Fremgangsmaaden
ved Ombytning af Obligationer

fra Sedler til rede Selv.

1838. 18. August. Rentek. Skriv. ang. Rente-Afskrivning

paa Obligationer tilhdrende of-

fentlige Stiftelser og Umyndige.
1839. 16. April. Canc. Skriv. ang. Værgers Rettig-

heder i Island.

— 24. April. For. ang. Umyndiges og Mindre-
aariges Gjældsforpligtelser.

— 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Depositioner i Jorde-

bogskassen i Island m. v.— 18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Bestemmelser
om Depositioner af Penge i den
islandske Jordebogskasse.

— 16. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Nedsættelse i Renten
af de i den kgl. Kasse inde-

staaende Umyndiges og offent-

lige Stiftelsers Midler.

— 5. Novbr. Canc. Plak. ang. Nedsættelse af Ren-
ten af de i den kgl. Kasse inde-

staaende Midler.
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1839. 30. Novbr. Canc. Gire. ang. Nedsættelse af

Renten af Umyndiges og offent-

lige Stiftelsers Midler.

1840. 28. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forrenteisen
og Udbetalingen af Umyndiges
Midler.

Underretter, see Retterne.

Underviisningsvæsenet, jevnf. Skolen, Skolevæsenet.

1839.. 23. April. Canc. Skriv, ang. Anskaffelse af de
nodvendigste Læreboger til fat-

tige Bbrn for Fattigvæsenets

Regning.
— 7. Mai. Kgl. Confirm. paa Gavebrev af Provst

Benedikt Vigfusson paa Jorden

Utanverdunes til forældrelbse

Bbrn.

1840. 5. Decbr. Gane. Skriv. ang. Optagelsen af en

Dbvstum fra Island i Institutet.

Universitetet.

1837. 1. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Uddeling af

det Skulasonske Legat til is-

landske Studerende.
— 20. April. Kgl. Resol. ang. Kjbbenhavns Uni-

versitets Legater og Fonds.
— 27. Mai. . Univ. Dir. Skriv. ang. det Skula-

sonske Legat for islandske Stu-

derende.
— 3. Juni. Canc. Skriv. ang. Losning af Testi-

monium publicum.
— 24. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Uddelingen af

det Skulasonske Legat for is-

landske Studerende.
— 18. August. Kgl. Resol. ang. Bestemmelser med

Hensyn til Privat -Dimissioner

i Island.

— 9. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Reglerne for

Privat-Dimissioner i Island.

— 30. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. hvorvidt is-

landsk-fbdte Studenter ere be-

rettigede til Communitets- Sti-

pendiet.

1838. 30. Januar. Plak. ang. en forenet medicinsk-

chirurgisk Examen ved Kjbben-

havns Universitet, m. m.
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1838. 10. Juli. Gane. Skriv. ang. Frilagelse for Ind-

løsning af Testimonium publ.

— 14. Septbr. Univ. Dir. Bekjendtg. (kgl. Resol.

7. Septbr.) ang. Indretningen

af en almindelig Forberedelses-

Examen ved Universitetet i

Khavn.
— 3. Novbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Bestemmelser

om Privatistpenge af Privatdi-

mitterede fra Island.

— 10. Novbr. Gane. Skriv. ang. Indlosning af Te-

stimonium publicum.

1839. 11. Januar. Kgl. Resol. ang. Bestemmelser om
Sportelvæsenet ved Universi-

tetet.

— 29. Januar. Bekjendtgjorelse ang. nærmere Be-

stemmelser for Sportlerne ved
Kjbbenhavns Universitet.

— 23. Febr. Cape. Skriv. ang. chirurgiske Candi-

daters Fritagelse for at lose

Testimonium publicum.
— 5. Marts. Univ. Dir. Skriv. ang. Sporgsmaalet

om Adgang for en ehirurgisk

Gandidat til medicinsk Examen.
— 30. Decbr. For. ang. nogle Forandringer og

nærmere Bestemmelser med
Hensyn til det juridiske Studium
ved Kjøbenhavns Universitet.

Univ. Dir. Bekjendtg. (kgl. Resol.

13. Marts) ang. Embeds-Examen
for Philologer.

Kgl. Resol. ang. naturhistorisk Sti-

pendium for Jonas Hallgrimsson.

Univ. Dir. Skriv. (kgl. Resol. 15. Mai)

ang. Understøttelse for en Præst
fra Island, til at fortsætte theo-

logiske Studier i Kjobenhavn.

Univ. Dir. Skriv. ang. Uddelingen af

det Skulasonske Legat.

1840. 24. Marts.

— 27. April.

— 26. Mai.

7. Juli.

Vaccination, jevnf. Medicinalvæsenet, Politievæsenet.

1837. 9. Febr.

— 27. Juni.

Canc. Circ. ang. Omsendelse af

Schemata til Lister over Re-

vaccinerede ogKoppe-Patienter.

Gane. Skriv. ang. Forslag om Vac-

cinationsvæsenet.
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1837. 14. Novbr. Canc. Skriv. ang. Revaccination paa
Island.

1839. 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Refusion af Vac-
cinations-Omkostninger fra Re-

partitionsfondet.

1840. 13. Juni. Canc. Skriv. ang. Vaccinationens
Fremgang m. v.

— 18. Juli. Rentek. Skriv. ang. Tryknings -Om-
kostninger af Vaccinations- At-

tester.

Vester- Amt ets oeconomiske Fond.

1838. 28. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 29. Sept.)

ang. Understdttelse til Vester"

Amtets oeconomiske Fond.

Ve stmannoerne.

1837. 7. Januar. Rentek. Skriv. ang. Retingelserne for

Opfbrelsen af Tomthuse paa
Vestmannderne.

— 7. Juni. Reskr. ang. Forening af Præste-

kaldene Ofanleiti og Kirkjubær

paa Vestmannderne.
— 10. Juni. Canc. Skriv. ang. Vestmannde Præste-

kalds Specificalion (S. 70 Anm.).
— 3. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Restemmelse af

Enkepensionen af Vestmannde
Præstekald.

— 10. Novbr. Canc. Skriv. ang. Halvprocento- Af-

giften af et solgt Handelssted

paa Vestmannderne m. m.
— 15. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Halvprocent- Afgiften ved Salg

af et Handelssted.

1839. 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Ansættelse af en
Distriktslæge paa Vestmann-

. derne.

1840. 17. April. Kgl. Resol. ang. videnskabelig Under-
stdttelse for Distriktslæge Haal-

land paa Vestmannderne.

15. Decbr. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger

til Forebyggelse af Bdrnesyg-

dom paa Vestmannderne.

XL B. 49



Register

Vrag.

1839. 9. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af al-

mindelige Anordninger fra 1835
til 1838 (For. 28. Decbr. 1836).

— 31. Decbr. Canc. Skriv. ang. Kongens og Kir-

kernes Ret til Vrag.

1840. 25. Febr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Anord-
ninuer fra Aarene 1835 til 1838

(For. 28. Decbr. 1836).

— 2. Mai. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle al-

mindelige Lovbud fra Aarene
1835 til 1838 (For. 28, Decbr.

.
1836).

— 22. August. Rentek. Skriv. ang. Bortsalg af smaat
Vrag.

Vægt, see Maal og Vægt.

Æder fa gie, see Jagten, Landbovæsenet.

Ægteskab.

1840. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Forligsmæglingen

i Skilsmisse-Sager.

— 11. April. Bevilling til Ægteskab med Broders

Enke, mod Kjendelse til et Hos-

pital.

— 11. April. Bevilling til at ægte Broders Barne-

moder, mod Kjendelse til et

Hospital (S. 500 Anm.).
— 25. April. Canc. Skriv. ang. Leiermaals- For-

seelser og deres Eftergivelse

(i Tilfælde af Ægteskab).

22. Juni. Reskr. ang. Formildelse af Straf for

Bigamie.
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